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1. fejezet - A Szenzortechnika szerepe
1. A szenzor- és aktuátortechnika fejlődése
1.1. A gépészet fejlődése az ipari forradalomtól napjainkig
A gépészet, ezen belül az energiatermelési ipar is óriási fejlődési pályát futott be az utóbbi 200 évben.
Kiindulásul érdemes a gőzgép megjelenését, az ipari forradalom időszakát választani, mert az ez előtti
időszakok fejlődése nem volt forradalmian gyors ütemű.
Mi jellemezte az 1900 előtti időket? Az, hogy ezek tisztán mechanikus rendszerek voltak.

1.1.1.1. ábra
A klasszikus gőzgép példája (1.1.1.1. ábra) azonban jól mutatja, hogy a folyamatok szabályozásának igénye már
nagyon korán megjelent, de mivel abban az időben az elektromosságot még alig ismerték, nem volt más
lehetőség, mint a szabályozást tisztán mechanikus formában megvalósítani. A szenzor itt a röpsúlyos
centrifugális szabályozó, amely emelőkaros áttételen keresztül (mechanikus erősítő) működteti a szelepet, ez az
aktuátor, a beavatkozó elem. Az eredmény az lesz, hogy a gőzgép a terheléstől függetlenül igyekszik
fordulatszámát állandó értéken tartani.
Az 1920 körüli évek: mechanikus rendszerek elektromos szabályozással.
1
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Az 1935 körüli évek: mechanikus rendszerek automatikus szabályozással.
Az 1955 körüli évek: mechanikus rendszerek elektronikus (analóg) szabályozással, illetve szekvenciális
(sorrendi) szabályozással.
Az 1975 körüli évek: mechanikus rendszerek folyamatos digitális szabályozással, illetve szekvenciális
(sorrendi) digitális szabályozással.
Az 1985 körüli évek: megjelennek a mechatronikus rendszerek – a mechanika és az elektronikus hardver
integrációja, szoftver által meghatározott funkciók, új tervezési eszközök a szimultán tervezéshez, egymást
erősítő hatások.
A gépészet fejlődésére az egyik legjobb példa az autó fejlődése a kezdetektől napjainkig. Az első autókban
jóformán csak a gyújtáshoz használtak elektromosságot (akkumulátor és dinamó sem volt, a világítást
karbidlámpával oldották meg, indításkor kurblizni kellett), a mai autók pedig már tele vannak elektronikával,
szabályozásokkal. Azt kell észrevenni, hogy a klasszikusan gépészeti termék átalakul, kiegészül elektronikával
és informatikával, vagyis mechatronikai termékké válik. Azt is fontos megjegyeznünk, hogy a gépészeti rész
ehhez nélkülözhetetlen, mert éppen ezzel történik meg az átalakulás, miközben a gépészeti rész nemcsak
megtartja eredeti funkcióját, hanem az kiszélesedik, sokszor új minőséget hozva létre. Az autónál maradva: a
hengerek, dugattyúk, fogaskerekek, az egész termikus körfolyamat ugyanaz a régi és az új esetében, de ha
például a szenzorok számát tekintjük, akkor a változás óriási, hiszen egy korszerű autóba több mint száz
szenzort építenek be (1.1.1.2. ábra). És ennek a fejlődésnek még csak az elején tartunk.
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1.1.1.2. ábra
Az elmondottakból következik az elektronika fontossága és megkerülhetetlensége.
Egyszerűen nincs más út, mint minden fizikai jelet lefordítani az elektronika nyelvére (szenzortechnika),
elvégezni a jelfeldolgozást, és a villamos jeleket teljesítmény szinten is eljuttatni az aktuátorok felé.

1.2. A fejlődés várható trendjei és következményei
A mechatronika tudományterületére több meghatározás létezik, ezek közül idézünk kettőt.
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A mechatronika egyik leggyakrabban használt meghatározása 1996-ból (Harashima, Tomizuka és Fukada): A
mechatronika a gépészet, az elektronika és az informatika (1.1.2.1. ábra) egymás hatását erősítő integrációja a
termékek és folyamatok tervezésében és gyártásában.

1.1.2.1. ábra Forrás: BME MOGI
A mechatronika rövid, frappáns definíciója: a mechatronika az intelligens gépek tudománya. Az pedig elég
nyilvánvaló, hogy az ember egyre intelligensebb gépeket akar készíteni. (A mesterséges intelligenciának
bőséges szakirodalma van.)
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1.1.2.2. ábra Forrás: Wikipédia
Az 1.1.2.2. ábrán az ASIMO nevű robotot látjuk, amely szenzorainak, mesterséges intelligenciájának
köszönhetően képes lépcsőn járni és egyensúlyozni.

1.1.2.3. ábra Forrás: Wikipédia
Másik példa TOPIO, a humanoid robot (1.1.2.3. ábra), amint a 2009-es tokiói Nemzetközi Robotkiállításon
(IREX) pingpongozik. Természetesen a humanoid robotok is mechatronikai rendszerek, amelyekre általánosan
érvényes az 1.1.2.4. ábrán bemutatott struktúra.
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1.1.2.4. ábra
Összegzésképpen megállapítható, hogy a mechatronikában mindig a mechanika, a gépészet az elsődleges és
meghatározó, ezt kell informatikával, másképpen fogalmazva mesterséges intelligenciávalkiszolgálni.

1.3. A Moore-törvény és következményei
Mi a közös jellemzője az utóbbi évtizedekben bekövetkezett változásoknak, és mi tette ezeket lehetővé? Erre
egyértelmű válasz adható: a tranzisztor felfedezése.
A tranzisztor miniatürizálható, nagy sorozatban gyártható félvezetőből, legtöbbször szilíciumból készített
erősítőeszköz. A sorozatban gyárthatóság miatt a tranzisztor nagyságrendekkel olcsóbb, az egyre kisebb méretek
miatt pedig nagyságrendekkel gyorsabb, illetve kevésbé sérülékeny, mint az elektroncső. A folyamatot a
félvezetőtechnológia fejlődése tette lehetővé.
Tudománytörténeti jelentőségű, hogy 1947 decemberében a Bell Laboratóriumban William B. Shockley, John
Bardeen és Walter Brattain előállította az első tranzisztort, amiért 1956-ban Nobel-díjat is kaptak. Az első
tranzisztor képét az 1.1.3.1. ábrán láthatjuk. Feltűnő, hogy milyen nagyméretű és robusztus kivitelű volt, és
megjelenésében egy cseppet sem hasonlított egy mai tranzisztorra.
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1.1.3.1. ábra Forrás: Wikipédia
A Moore-törvény (Gordon E. Moore, 1965) tapasztalati megfigyelésen alapul, nincsenek elméleti alapjai.
Tömören fogalmazva így hangzik: a tranzisztorok mérete kb. 18 hónap alatt a felére csökken. Másképpen
fogalmazva: másfél év elteltével ugyanazon a területen a tranzisztorok száma megduplázódik, azaz kétszer
annyi tranzisztort lehet ugyanakkora területen elhelyezni, mint másfél évvel korábban. Ez a tranzisztorok
számában exponenciális növekedést jelent. Példaképpen az 1.1.3.2. ábrán bemutatjuk az első kereskedelmi
forgalomba került (1971) mikroprocesszort, az Intel 4004-est, amely 2250 db MOS tranzisztort tartalmazott egy
kb. 3x4 mm-es szilíciumhordozón.
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1.1.3.2. ábra Forrás: Wikipédia
A mai processzorokban a tranzisztorok száma több százmillió (!), az órajel-frekvencia a GHz (1 GHz = 1
milliárd rezgés másodpercenként) nagyságrendben van, a struktúra jellemző mérete 50 nm (kb. a hajszál
ezredrésze) alatt van. S mindez nem a kutatólaboratóriumokban, hanem nagyon sok háztartásban, ahol
számítógép, fényképezőgép, kamera, mobiltelefon vagy autó van. A felsorolás persze korántsem teljes. Hogy
1970 és 2000 között mennyire volt érvényes a Moore-törvény, azt az alábbi, mikroprocesszorokra vonatkozó
diagram (1.1.3.3. ábra) mutatja. Ne feledjük, hogy a függőleges tengely logaritmikus léptékkel rendelkezik!

1.1.3.3. ábra Forrás: Wikipédia
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A tranzisztor feltalálásának idején még nem lehetett látni, hogy a fejlődés milyen rohamos lesz. Olyannyira az
lett, hogy nincs még egy találmány az emberiség fejlődésében, amely akkora karriert futott volna be, mint a
tranzisztor, és annyira megváltoztatta volna világunkat, mint ez az erősítőeszköz, hiszen a tranzisztor
fejlődésének köszönhetjük az informatika és a számítástechnika mindent elsöprő és magába foglaló elterjedését.
Következmény: az informatika annyira gyorsan fejlődik, hogy nemcsak a számítástechnikát, hanem a
mindennapi életünket is átalakítja, és a jövőben még jobban át fogja alakítani.

1.4. A méretcsökkentésből adódó következtetések
A következőkben arra keressük a választ, hogy a miniatürizálás, a kis méretek felé törekvés csak valamilyen
üzleti fogás, divat-e, vagy van valamilyen mélyebb fizikai magyarázata. Igen, van: a kis méretek egy másik
világba visznek bennünket. A következő diagramon azt látjuk, hogyan változik egy test felülete és térfogata, ha
a test lineáris (egyik irányú kiterjedés) méreteit változtatjuk. Az 1.1.4.1. ábra diagramján a méretek csökkentése
az origó felé haladást jelenti. Nézzük a következményeket:

1.1.4.1. ábra
1. A lineáris méretek csökkentésével a térfogat és ezzel együtt a súly is a harmadik hatvánnyal csökken: tehát
egy tizedakkora szerkezet súlya nem tized-, hanem ezredrésze lesz az eredetinek. Ezért van az, hogy a
finommechanikában a szerkezet súlyából eredő erőhatásokra nem kell méreteznünk. A mikromechanikában
ez még inkább így van.
2. A lineáris méretek csökkentésével a felület négyzetesen, tehát a térfogathoz képest egy hatványkitevővel
kisebb mértékben csökken. Egy tizedakkora szerkezet felülete századakkora lesz, mint az eredeti. Ez azt
jelenti, hogy a kisebb szerkezet felülete a térfogathoz képest megnövekszik, vagyis a kisebb szerkezet
viszonylag nagyobb felületű lesz. Ezért van az, hogy a kisebb szerkezet relatíve nagyobb teljesítményre
képes, mert a relatíve nagyobb felület miatt jobbak a hűtési viszonyok.
3. A lineáris méretek csökkenésével a rendszer sajátfrekvenciája növekszik. Ez azt jelenti, hogy a kisebb
rendszer gyorsabb működésre lesz képes.
4. A lineáris méretek csökkenésével a kapacitások (villamos kapacitás, hőkapacitás) is csökkennek. Ennek
következménye szintén a gyorsabb működés.
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5. A lineáris méretek csökkenésével eddig figyelmen kívül hagyott fizikai törvények kerülnek előtérbe. Ilyen
például a felületi feszültség.
Összegzésképpen: a méretcsökkentés fő célja, hogy gyorsabb működést érjünk el.
A kis méretek hatását a természetből vett hasonlattal illusztrálhatjuk: vizsgáljuk meg egy elefánt és egy hangya
felépítését és mozgását. Az elefánt lábai és egész felépítése (1.1.4.2. ábra) robusztus, mozgása lassú. A hangya
vékony és relatíve hosszú lábakkal rendelkezik, és igen fürgén mozog.

1.1.4.2. ábra Forrás: Wikipédia

1.1.4.3. ábra Forrás: Wikipédia
A tömegek elhanyagolható mértékéből következik, hogy a hangya filigrán felépítése ellenére is képes
testtömegének többszörösét hordozni (1.1.4.3. ábra), mégpedig igen gyors mozdulatokkal.

2. A szenzorok általános jellemzői
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2.1. A statikus karakterisztika és az érzékenység
Az ideális szenzor jellemzői: tökéletesen lineáris és zajmentes, mint ahogyan azt az 1.2.1.1. ábra mutatja.
A szenzor érzékenysége nem más, mint a karakterisztika meredeksége. Idegen szóval sensitivity, rövidítve S.
Az ideális statikus karakterisztika érzékenysége az egész mérési tartományban állandó.

1.2.1.1. ábra
A ki- és bemeneti karakterisztika egy állandó meredekségű, origón áthaladó egyenes. Ezt csak kevés szenzor
képes megvalósítani.
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2.2. Nemlineáris karakterisztikák
A reális szenzorok statikus szenzorkarakterisztikája sokszor nem lineáris, és gyakran nem is megy át a
nullponton. Ez utóbbi a nullpont hiba, idegen szóval ofszet (offset) hiba.
Az érzékenységet itt is a karakterisztika meredeksége adja meg, csakhogy az minden munkapontban más,
pontról pontra változik (1.2.2.1. ábra). Ebből következik, hogy a reális szenzor érzékenysége a mérési
tartományban nem állandó, még statikus működés esetén sem.

1.2.2.1. ábra

2.3. A szenzorok dinamikus karakterisztikái
12
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A szenzorok jelentős részét nem statikus mérésekre (statikus = nincs időbeli változás) használjuk, hanem éppen
az időben változó jelek mérésére, gyakran ez a fontosabbik eset. A dinamikus mérések esetében a kimenetet
nem a bemenet függvényében, hanem az időtartományban vizsgáljuk, hiszen éppen az a kérdés, hogy a szenzor
milyen gyorsan reagál a bemenet változásaira.
A dinamikus hiba és a késleltetés előjeles mennyiségek. Az alábbi rajzon mindkettő pozitív előjelű.
Az ideális kimenet a végtelen gyorsan működő szenzor kimenete lenne, de a valóságban ilyen nincs, csak a
képzeletben. A reális szenzor kimenete az ideálishoz viszonyítva általában késik, a rajzon a vizsgált pillanatban
kisebb az ideálisnál, de előfordulhat, hogy a kimenet bizonyos időszakban nagyobb (pl. túllendülés), és néha az
aktuális érték korábban is jelentkezhet, mint ahogy ideális esetben az várható lenne.
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1.2.3.1. ábra
Mint ahogyan az 1.2.3.1. ábrán látható, dinamikus működéskor az érzékenység nem állandó, legtöbbször éppen
ez utal a dinamikus működésre. A dinamikus működést úgy kell értelmezni, hogy ha van pl. egy ideális statikus
karakterisztikájú (állandó érzékenységű) szenzorunk, akkor azt gyorsan működtetve eljutunk a dinamikus
karakterisztikáig, ahol az érzékenység a gyors működés miatt lesz változó. A dinamikus hibáknak van még egy
speciális esete, a tranziens (átmeneti) hiba. Ezt a következő, 1.2.3.2. ábra mutatja.

1.2.3.2. ábra
A tranziens hibára az jellemző, hogy bár ez is egy dinamikus hiba, egy bizonyos idő múlva megszűnik,
„magától” eltűnik. Az ábrán is látható, hogy a dinamikus hiba megmaradhat a tranziens hiba eltűnése után is.

2.4. Feloldás, mérési tartomány, sávszélesség
A szenzor feloldása (resolution) a szenzor egyik legfontosabb minősítő paramétere (1.2.4.1. ábra). A feloldás az
a legkisebb bemeneti mennyiség, amelyre a kimenet választ ad. Elméleti és ideális esetben már végtelenül kicsi
bemeneti változás is választ generál a kimeneten, a gyakorlatban azonban ez általában nincs így. Általános
törekvés a szenzor feloldásának növelése.
Másképpen fogalmazva: az ideális szenzor végtelen sok energiaállapotot felvehet, a gyakorlatban a felvehető
energiaállapotokat a szenzor feloldása korlátozza.
A feloldás fogalma és jelensége rávilágít arra, hogy az analóg és digitális technika találkozik, amikor egy digitet
egyenlővé teszünk a feloldással.
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1.2.4.1. ábra
A reális szenzorok esetében nyilvánvalóan lesznek olyan kicsiny bemeneti jelek, amelyekre nézve a kimenet
nem vagy alig változik. Amikor már elegendő változás van a kimeneten, a szenzor már használható, azt alsó
méréshatárnak nevezzük. A skála másik végén, nagy bemeneti jelek esetén is előfordulhat, hogy a bemeneti jel
már olyan nagy, hogy a kimenet nem vagy alig változik (telítődés), tehát létezik egy felső méréshatár is. Ahol a
szenzorral a kívánt érzékenység környezetében tudunk mérni, azt nevezzük mérési tartománynak. Ezt mutatja az
1.2.4.2. ábra.
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1.2.4.2. ábra
A szenzor mérési tartománya a felső és az alsó méréshatár különbsége.
Már esett szó arról, hogy szenzoraink működése sajnos nem végtelenül gyors. A szenzorok, még a
mikromechanikai technológiákkal készített szenzorok is különböző típusú energiatárolókkal rendelkeznek,
kimenetüket nem képesek végtelenül gyorsan megváltoztatni. Ennek következtében létezik egy felső
határfrekvencia (ilyenkor feltételezzük, hogy a bemeneti jellemző szinuszosan változik), amely felett a szenzor
dinamikus hibája már akkora, hogy a megengedett (tűrt) tartományon kívülre esik. A szenzorok dinamikus
működését legcélszerűbben a Bode-diagramok segítségével lehet ábrázolni, ezeket a Mérés és
irányítástechnika c. tárgy keretében részletesebben ismertetjük.
Az esetek nagyobbik részében a szenzor statikusan is működik, tehát akkor is ad jelet, ha a bemenet az időben
nem változik. Ekkor az alsó határfrekvencia zérus.
Az esetek egy kisebb részében előfordul, hogy a szenzor statikusan (nincs időbeli változás) nem működik.
Ekkor létezik egy alsó határfrekvencia, amely alatt a szenzor dinamikus hibája már olyan nagy, hogy az
számunkra elfogadhatatlan. A felső és az alsó határfrekvencia különbségét sávszélességnek nevezzük (1.2.4.3.
ábra).

1.2.4.3. ábra
Az ábrán a vízszintes tengelyen nem a bemenet, nem az idő, hanem a frekvencia (szinuszos) van feltüntetve.

2.5. Zaj, hiszterézis hiba, drift
A hiszterézis hiba értelmezése: a hiszterézis szóval keménymágneses anyagok fel- és lemágnesezésénél
találkozhatunk, és az itt fellépő jelenséget nevezzük hiszterézisnek. Innen vették át a szenzoroknál is
tapasztalható hibafajta megnevezését, amikor a karakterisztika felfutó és lefutó ága nem ugyanazon a görbén
helyezkedik el. Az 1.2.5.1. ábrán ezt lineáris karakterisztikára rajzoltuk fel, de a hiba bármilyen nemlineáris
karakterisztika és dinamikus működés mellett is felléphet.
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1.2.5.1. ábra
A hiszterézis hiba okozója legtöbbször a súrlódás, ezért törekednünk kell arra, hogy szenzoraink, jelátalakítóink
lehetőleg súrlódásmentesen működjenek.
Az ideális szenzor kimeneti jele zajmentes, a valóságos szenzoroknál azonban számolnunk kell azzal a
jelenséggel, hogy a kimeneten olyan jelek is megjelennek, amelyek a bemeneten nem voltak meg (1.2.5.2. ábra).
A zaj többféle lehet, az egyik leggyakoribb a fehérzaj, amelyre az jellemző, hogy végtelen sok frekvenciájú
komponenst tartalmaz, azaz a zajspektrum végtelenül széles.
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1.2.5.2. ábra
Zajnak nevezzük azokat a kimeneten megjelenő véletlenszerű ingadozásokat, amelyek a bemeneten nem voltak
jelen, hanem a szenzorban keletkeztek működés közben.
A zaj mérési hibát okoz, általában a detektálhatóságot vagy az alsó méréshatárt határozza meg.
A drift lassú változást jelent, amely hosszú idő alatt következik be. Magyarul kúszásnak nevezhető (1.2.5.3.
ábra). Beszélhetünk a karakterisztika driftjéről, a meredekség (érzékenység) kúszásszerű változásáról, és a
nullpont driftjéről, amelyek rendszerint együtt járnak.
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1.2.5.3. ábra
A driftet ideális statikus karakterisztikára mutattuk be, de a drift jelensége bármely szenzorkarakterisztikánál,
bármely működési mód mellett is felléphet. Oka rendszerint a hőmérséklet változása, de lehet a nedvesség,
légnyomás, sugárzások behatása, vagy egyszerűen a szenzor öregedése is.

2.6. A szenzorok nemkívánatos jellemzői
A szenzorok soha nem ideálisak, vannak nemkívánatos jellemzőik is. Ezeket soroljuk fel a következőkben.
• Nemlinearitás: a kimenet nem egyenesen arányos a bemenettel.
• Lassú válasz: a kimenet lassan éri el az állandósult állapotot (nagy időállandó).
• Szűk működési tartomány: a működési tartomány erősen korlátozott.
• Alacsony érzékenység: a szenzor csak nagy bemenetekre ad választ.
• Érzékenységi drift: a kimenet időben változik, pl. hőmérsékletre.
• Nullpont drift: a nullpont időben változik.
• Offset (ofszet): a kimenet rendszeres hibája.
• Offset drift: a kimenet működés közben időben lassan változik.
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• Öregedés: a kimenet az időben lassan változik.
• Interferencia: a kimenet környezeti hatások, pl. elektromágneses sugárzás vagy nedvesség hatására változik.
• Hiszterézis: a növekvő és csökkenő karakterisztika nem esik egybe.
• Zaj: a kimenet véletlen jeleket tartalmaz.

2.7. Az érzékelő és a jelátalakító
A gyakorlatban meg kell különböztetnünk a szenzort a jelátalakítótól. Szenzornak, érzékelőnek azt az elemet,
egységet nevezzük, amely valamely, rendszerint nemvillamos fizikai jelből valamilyen villamos mennyiség
változását idézi elő. A jelátalakító (transducer) ennél több: egyfelől tartalmazza a szenzort is, de ezenkívül akár
a feldolgozó áramkört, a szenzor működéséhez szükséges elemeket, a környezet behatásai elleni védelmet, a
villamos kivezetéseket is tartalmazza. Példaként az 1.2.7.1. ábrán bemutatunk egy mikromechanikai
eljárásokkal készült barométert, ahol a szenzor nyúlásmérő ellenállás, de a transducer nem nyúlást, hanem
légköri nyomást mér.

1.2.7.1. ábra Forrás: Bosch
Következő, 1.2.7.2. ábránk egy gépkocsiba szerelhető, szívócsőnyomást és hőmérsékletet mérő jelátalakítót
mutat. A szenzor a nyomásmérőnél valószínűleg nyúlásmérő ellenállás, a hőmérőnél hőmérsékletfüggő
ellenállás.
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1.2.7.2. ábra Forrás: Bosch
Orvosi alkalmazású nyomásmérőket mutat a következő, 1.2.7.3. ábra. Ezek is jelátalakítók (transducerek), pl. a
nagyobbik esetében a szenzor kapacitív elven működik.

21
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A Szenzortechnika szerepe

1.2.7.3. ábra Forrás: Wikipédia
A fontos következtetés az, hogy egyféle (pl. kapacitív) szenzorral többféle, más-más fizikai mennyiséget mérő
jelátalakítót (transducert) lehet készíteni. Ennek az a feltétele, hogy a mérendő fizikai paramétert előbb
kapacitásváltozássá kell átalakítani.
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz
aktuátor: szabályozástechnikai (mechatronikai) rendszerek beavatkozó, végrehajtó egysége
ASIMO: japán humanoid robot neve
Bode-diagram: a kimeneti jellemzők bemenethez viszonyított változásait mutatja a frekvencia logaritmusának
függvényében. Két diagramból áll: az egyik az amplitúdóarányt, a másik a fázisviszonyokat ábrázolja.
digit: az információ alapegysége
dinamikus: időbeli változásokat figyelembe vevő
drift: hosszú idejű változás, kúszás
exponenciális: hatványkitevő szerinti
filigrán: kisméretű, finom, törékeny
hardver: „kemény áru”, az informatikai rendszerek fizikailag létező formája
hiszterézis: a mágneses anyagoknál az a jelenség, hogy a felmágnesezés nem ugyanazon görbe mentén jön
létre, mint a lemágnesezés
hőkapacitás: testek azon tulajdonsága, hogy a hőt tárolni képesek
humanoid: emberszabású
informatika: az információ terjedésével és feldolgozásával foglalkozó tudomány
kapocsfeszültség: az áramkörön mért tápfeszültség
karakterisztika: jelleggörbe
kurbli: régi gépkocsik kézi indítására szolgáló forgattyú
lineáris: egyenes
mikroprocesszor: mikroelektronikai technológiákkal előállított nagy bonyolultságú integrált áramkör
nemlineáris: nem egyenes
nemlinearitás: nem egyenes karakterisztika
NTC: negatív hőmérsékleti tényező (Negative Temperature Coefficient)
offset: eltolódás, hiba (ofszet)
sensitivity: érzékenység
statikus: nincs időbeli változás
szekvenciális: sorrendi
szenzor: érzékelő
szimultán: párhuzamos, egyidejű
szoftver: az informatika szellemi része
termikus: hőtani
TOPIO: japán robot neve
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transducer: jelátalakító
tranziens: átmeneti
tranzisztor: háromelektródás félvezető erősítőeszköz
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
Szenzorok (elmélet és gyakorlat). Lambert, Miklós. 2009. INVEST-MARKETING Bt..
Microsensors. Gardner. 1994. Wiley.
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2. fejezet - Szenzortechnika
Ez a modul a mechatronikában leggyakrabban alkalmazott szenzorok működésével és tulajdonságaival
foglalkozik. Ezek között vannak olyan szenzorok, amelyek meglehetősen régen ismertek és történetük során alig
változtak. Vannak viszont olyanok is, amelyek új fejlesztésűek, megjelenésük csak néhány évre tekinthet vissza,
valamint tömeges felhasználásuk és elterjedésük csak ezután várható. Ilyenek például a mikroelektromechanikai rendszerek (MEMS-ek). A szenzorok tárgyalásánál elsődleges szempont volt a
gyakorlatorientált szemlélet, az alkalmazás, a szenzorok tervezésével és gyártásával e tárgy keretén belül nem
foglalkozunk. A szenzorok tárgyalása nem a mérendő fizikai mennyiségek, hanem a szenzoroknál alkalmazott
fizikai effektusok szerint történik. Az első tárgyalási mód – annak ellenére, hogy a gyakorlatban a feladat
mindig a mérendő mennyiség oldaláról érkezik – túl nagy terjedelmet és sok ismétlődést jelentene, emiatt a
második módszert választottuk, és a szenzorokat a felhasznált fizikai effektusok szerint csoportosítottuk. Ezzel
együtt sem lehetett teljességre törekedni, viszont igyekeztünk a legfontosabb és leggyakrabban előforduló
szenzorokat összefoglalni.

1. Ellenállás-változáson alapuló jelátalakítók
1.1. Potenciométeres jelátalakítók
A potenciométerek változtatható ellenállások. Két alaptípusuk van: forgó és egyenes vonalú (toló). A forgó
potenciométerek sokkal gyakoribbak. Egy hagyományos rétegpotenciométert és néhány toló potenciométert
mutat a 2.1.1.1. ábra.

2.1.1.1. ábra
A forgó potenciométerek vázlatát és alapegyenletét (lineáris karakterisztika esetén) a következő, 2.1.1.2. ábra
mutatja.
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2.1.1.2. ábra
A forgó potenciométerek csúszkájának elfordulási szögtartománya általánosan 270° szokott lenni.
Toló potenciométerekre vonatkozik a 2.1.1.3. ábra.
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2.1.1.3. ábra
Régebben előszeretettel használták a teljesítmény-potenciométereket is, ilyenek láthatók a 2.1.1.4. ábrán.
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2.1.1.4. ábra Forrás: Wikipédia
Ezek közös jellemzője, hogy kerámia hordozóra feltekercselt ellenálláshuzalt tartalmaznak, az egyik oldalon
érintkező csúszkával. A huzal-potenciométerek feloldása így elvi okokból sem lehet végtelenül kicsi, mert a
csúszka menetenként kapcsolja be vagy ki a feltekercselt ellenálláshuzalt.

1.2. A potenciométerek jellemzői
A modern szenzortechnikában a potenciométereket egyre ritkábban használják, elsősorban a súrlódásból adódó
nyomatékigény, másodsorban a kopás, elhasználódás, vagyis az ebből következő megbízhatatlanság miatt. A
potenciométerek általános jellemzőit a következőkben foglaltuk össze:
• a csúszka súrlódása hiszterézis hibát okoz;
• a csúszka és az ellenálláspálya kopik;
• a csúszka és az ellenálláspálya közötti átmeneti ellenállás elektronikus zajt okoz;
• csak terheletlenül (Rt = ∞) lineáris;
• a linearitást a vezeték-ellenállások is kedvezőtlenül befolyásolják;
• az ellenálláspálya speciális kialakításával, például réteg-potenciométereknél az ellenállásrétek vastagságának
változtatásával a lineáristól eltérő, pl. logaritmikus, exponenciális karakterisztikák is megvalósíthatóak.

1.3. A potenciométerek illesztése
A potenciométeres kapcsolás vázlatát a következő, 2.1.3.1. ábra mutatja:
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2.1.3.1. ábra
Megjegyezzük, hogy a gyakorlatban a vezetékek ellenállását el szoktuk hanyagolni, ezért számunkra csak az R0
alapellenállás és az Rt terhelő ellenállás aránya lesz fontos. A következő, 2.1.3.2. ábrán látható, hogy lineáris
potenciométer esetén hogyan változik a karakterisztika, ha nem megfelelően választjuk meg a potenciométer és
a terhelő ellenállás értékét. Gyakorlati szabály, hogy a terhelő ellenállás legalább 10-szer nagyobb legyen, mint
a potenciométer ellenállásának értéke. Ez esetben a potenciométer eredeti karakterisztikáját a terhelés alig fogja
befolyásolni.
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2.1.3.2. ábra
Az ellenállások ismeretében a leosztott feszültség ki is számítható:

A képletben Rx a potenciométer csúszkahelyzetétől függő ellenállása.
A réteg-potenciométerek előnye a már említett lineáristól eltérő karakterisztika viszonylag könnyebb
megvalósíthatósága. A nemlineáris karakterisztikák közül leginkább a logaritmikus karakterisztikát használjuk,
például hangerősítőknél. Az emberi érzékszervek (élő szenzorok) karakterisztikája ugyanis logaritmikus jellegű,
mind a hallást, a látást vagy a tapintást illetően. A réteg-potenciométerek óriási hátránya viszont az
ellenálláspálya kopásával együtt járó zaj, erős kopásnál a működés megszűnése. Ellenállásanyagok: cermet
(ruténium), poliacetilén.

1.4. Helikális potenciométerek
A huzalos potenciométerek előnye a nagyobb megbízhatóság, nagyobb kopásállóság. Hátrányuk a kisebb
névleges ellenállás-tartomány (nem lehet tetszőlegesen vékony ellenálláshuzalt használni), illetve felépítésükből
adódóan a lépcsőzetes jelleggörbe, amely fogalmilag a feloldással azonos. Mennél nagyobb a menetszám, annál
nagyobb a feloldás, vagyis kisebb a lépcső. Mérési célokra fejlesztették ki a többmenetű, helikális
potenciométereket. Ezek tulajdonképpen nagyon nagy linearitással és nagy felbontással rendelkező huzalpotenciométerek, amelyeknél a csúszka nemcsak tengely körüli forgást, hanem tengelyirányú elmozdulást is
végez. Egy helikális potenciométer (röviden helipot) képét és metszetét a következő, 2.1.4.1. és 2.4.1.2. ábrák
mutatják.
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2.1.4.1. ábra Forrás: Wikipédia

2.1.4.2. ábra
A helikális potenciométerek
potenciométerek.

felépítésükből

következően

sokkal

drágábbak,

mint

a

közönséges

Speciális csoport a trimmer (beállító) potenciométereké. Jellemző rájuk a rosszabb minőség, ezért érzékelőként
nem használatosak. Néhány típus látható a 2.1.4.3. ábrán.
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2.1.4.3. ábra Forrás: Wikipédia
A potenciométeres jelátalakítók alkalmazására láthatunk példákat a következő két ábrán. A 2.1.4.4. ábrán a
mérőszalaghoz hasonló hosszmérő konstrukció, a 2.1.4.5. ábrán ennek egyik alkalmazási lehetősége látható.
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2.1.4.4. ábra Forrás: µε

2.1.4.5. ábra Forrás: µε

1.5. A nyúlásmérő bélyeg alapegyenlete
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A potenciométeres érzékelők elmozdulást vagy elfordulást detektálnak. Ennek a két mennyiségnek a mérését
azonban meg lehet oldani nyúlásmérő bélyegek alkalmazásával is, annak ellenére, hogy a nyúlásmérő bélyegek
az ellenállás változását detektálják. A nyúlásmérő bélyegek alkalmazásával a potenciométerek két nagy
hátrányát, a súrlódást és a kopást küszöbölhetjük ki. Ezért persze fizetnünk kell, a nyúlásmérő bélyeges
jelátalakítók bonyolultabb méréstechnikát igényelnek.
A bélyeg elnevezés onnan származik, hogy ezek a szenzorok nagyon hasonlítanak a bélyegre, ugyanis ezek is
vékonyak, és ezeket is ráragasztják a mérendő elemre. Ettől kezdődően a bélyeg ugyanúgy deformálódik, mint a
mérendő elem megfelelő felülete, ezért a ragasztásnak nagyon vékonynak és megbízhatónak kell lennie.
Ellenkező esetben a bélyeg „kúszik”, driftje van, és nem pontosan azt méri, amit szeretnénk. Ha egy vezetőből
készült rudat, drótot megnyújtunk, hossza megnő, keresztmetszete lecsökken, és még a vezető fajlagos
ellenállása is megváltozik. Az alakváltozásból keletkező változást tenzometrikus hatásnak, a fajlagos ellenállás
változásából keletkezőt piezorezisztív hatásnak nevezzük. A két hatás együttesen és egymástól
szétválaszthatatlanul lép fel, és hozza létre a k bélyegállandót, amelyet idegen szóval gauge factornak hívunk. A
villamos ellenállás jól ismert alapegyenlete:

A képletben szereplő mindhárom változó szerepet kap a végeredményben. A tenzometrikus hatást
(megnyúlással járó keresztmetszet-csökkenés) a következő, 2.1.5.1. ábra mutatja.

2.1.5.1. ábra Forrás: TU Ilmenau
A nyúlásmérő bélyeg alapegyenlete az ellenállás képletéből vezethető le, azonban itt a levezetést mellőzzük.

A k bélyegállandó azt fejezi ki, hogy egységnyi fajlagos nyúlás (l = Δl) esetén (még egyszer olyan hosszúra
nyújtjuk az anyagot, persze csak elméletben, mert a fémeknél a rugalmassági határ 10 -3 nagyságrendben van)
mekkora lesz az ellenállás relatív változása. A képletben ε a fajlagos nyúlás, ν pedig a Poisson-tényező, amely a
hossz- és keresztirányú alakváltozások között adja meg a kapcsolatot, szokásos értéke 0,3 körül van.
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A bélyegállandó képletében az 1-es a hosszváltozásra utal, a 2ν pedig a keresztirányú változásokra, amelyeknél
két egymásra merőleges irány is van, innen a kettes szorzó. Ezek alkotják a tenzometrikus komponenst, amely
tehát az alakváltozással (a megnyúlással) függ össze. Az utolsó komponens a piezorezisztív komponens,
amelynek az a magyarázata, hogy a mechanikai feszültség hatására az anyag szerkezetében megváltozik a
fajlagos ellenállás.

1.6. A nyúlásmérő bélyegek fajtái
Alapvető különbségeket kell tennünk a bélyegek között aszerint, hogy milyen anyagból készülnek. A fémeknél
a tenzometrikus hatás, a félvezetőknél a piezorezisztív hatás a meghatározó. Utóbbiakat emiatt szokás
„piezorezisztornak” is nevezni.
Fémes ellenállásanyagú nyúlásmérő bélyegek tulajdonságai.
A fém alapanyagú szenzorok legfontosabb jellemzője, hogy működésükben a tenzometrikus hatás a
meghatározó, ezért bélyegállandójuk (gauge factor) 1,8…2,2 között van. Rendszerint több szálat alkalmaznak,
mert egy szál meredeksége kicsi és a mérés jel/zaj viszonya rossz (villamosan soros, deformáció szempontjából
pedig párhuzamos kapcsolásúak), ahogyan az ábra mutatja. Ma a maratott, fólia típusú bélyegek a
legelterjedtebbek, névleges ellenállásuk 120, 350, 600 vagy 1000 W. Linearitásuk nagy, 4000 me-ig kb. 0,1%.
Mérhető legkisebb nyúlás: kb. 0,1 me.

2.1.6.1. ábra
Egy mai, maratott technológiával készült bélyeget mutat a 2.1.6.2. ábra.

36
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szenzortechnika

2.1.6.2. ábra Forrás: Schaumburg: Sensoren
A félvezetőből (rendszerint p vagy n típusú szilíciumból) készült bélyegeknél rendszerint egyetlen prizmatikus
rudat alkalmaznak (2.1.6.3. ábra). Legfontosabb tulajdonságuk, hogy a bélyegállandót elsősorban a
piezorezisztív komponens határozza meg. A gauge factor csak szűk tartományban tekinthető állandónak. A
félvezető bélyegek, mint minden félvezető, érzékenyek a hőmérséklet változására. Érzékenységük
(bélyegállandó, gauge factor) majdnem két nagyságrenddel nagyobb, mint a fém bélyegeknél: 100…120
(mindkét előjel lehetséges). Névleges ellenállásuk legtöbbször 120 W. Linearitásuk (függ a terheléstől): 1000
me-ig <1%, 5000 me felett jelentősen lecsökken. A mérhető legkisebb nyúlás: kb. 0,001 me. Nagyobb
nyúlásoknál azonban vigyázni kell, mert a szilícium a fémeknél sokkal ridegebb anyag, nincs folyáshatára,
egyszerűen eltörik.

2.1.6.3. ábra Forrás: Schaumburg: Sensoren
A 2.1.6.4. ábra diagramján összehasonlítva látható a fémes és a félvezető alapú bélyegek érzékenysége. A
félvezetőknél sajnos a nagyobb érzékenységért azzal kell fizetnünk, hogy a bélyegállandónak nevezett jellemző
tulajdonképpen nem is állandó, hanem a terhelés (megnyúlás) függvénye.
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2.1.6.4. ábra
Fontos megérteni, hogy a bélyegek nemcsak megnyúlhatnak, hanem össze is zsugorodhatnak, ahogyan a 2.1.6.5.
ábra mutatja.
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2.1.6.5. ábra Forrás:Wikipédia
Tekintettel arra, hogy az ellenállás-változás nagyon kicsi, és sokszor egy nagyságrendben van a hőmérséklet
által okozott ellenállás-változással, a méréstechnikai kérdésekkel külön kell foglalkoznunk.

1.7. Méréstechnikai kérdések
Az ellenállás változását közvetlen módon alig lehet megmérni, ezért a különbségi módszerhez kell folyamodni.
Ennek gyakorlati megvalósítási formája a hídkapcsolás, a Wheatstone-híd (2.1.7.1. ábra).
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Két eset lehetséges:
1.

A híd kiegyenlített, ekkor a hídágban nincs feszültség, Uki= 0.

2.
A híd kiegyenlítetlen, ekkor a hídágban pozitív vagy negatív feszültség mérhető. Ez esetben a hídágban
megjelenő villamos feszültség nagysága arányos a mérendő mechanikai feszültséggel, illetve az ebből
visszakövetkeztethető megnyúlással.

2.1.7.1. ábra

1.8. Negyed-, fél- és teljes hidas mérések
Negyedhidas mérés.
A mérési elrendezés (a Wheatstone-híd, 2.1.8.1. ábra) csak 1 aktív, alakváltozást szenvedő bélyeget tartalmaz,
azonban a hőmérséklet változásából következő ellenállás-változás kompenzálására „vak” (dummy) bélyeget kell
alkalmazni.
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2.1.8.1. ábra
A negyedhidas mérési elrendezés kimenő feszültsége
üresjárásban (a hídágban nem folyik áram):

Fontos megjegyeznünk, hogy az UH hídtápfeszültség egyaránt lehet egyen- vagy váltakozó feszültség. Ennek az
az oka, hogy az ohmos ellenállás mind egyen-, mind váltakozó áramú áramkörökben ugyanúgy értelmezhető.
Félhidas mérés.
A mérőhíd 2 aktív bélyeget tartalmaz (2.1.8.2. ábra), ellenkező irányú alakváltozással. A húzott és nyomott
bélyeget ugyanazon hídágba kell kapcsolni.
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2.1.8.2. ábra
A híd kimeneti feszültsége közelítően:

Teljes hidas mérés.
A mérőhíd 4 aktív bélyeget tartalmaz (2.1.8.3. ábra). A bélyegeket ellenállás-változásuk szerint úgy kell
kapcsolni, hogy a kimenő feszültség minél nagyobb legyen.
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2.1.8.3. ábra
A híd kimeneti feszültsége közelítően:

Látható, hogy a kimenő jelek többszöröződnek, a teljes hidas mérésnél az egy aktív bélyeges jelátalakítóhoz
képest négyszeres a különbség, úgyhogy törekedni kell a teljes hidas mérési módszer alkalmazására.

1.9. Egyenfeszültségű mérőhíd
A mérőhíd tápfeszültsége állandó egyenfeszültség.Az erősítő csak monolitikus integrált áramkörrel felépített
műveleti erősítő lehet, differenciaerősítő kapcsolásban. Ez a módszer csak ellenállásos jelátalakítóknál
használható. A korábbi, elektroncsöves vagy diszkrét tranzisztorokkal felépített áramkörökkel nem lehetett
stabil egyenfeszültségű erősítőt készíteni. A 2.1.9.1. ábra egy teljes hidas jelátalakítót mutat. Az erősítést az R22
ellenállások arányával lehet beállítani.
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2.1.9.1. ábra
Megjegyezzük, hogy az ipari gyakorlatban előnyben részesítik a váltakozó feszültséggel megvalósított
mérőhidakat, mivel ezekkel általában kisebb mérési bizonytalanságot lehet elérni.

1.10. A nyúlásmérő bélyeges jelátalakítók kialakítása
Ritkán előfordulhat, hogy valamilyen speciális célra saját tervezésű jelátalakítót kell készíteni. Ebben az esetben
célszerű az alább felsorolt négy feltételt teljesíteni.
1. A lehető legegyszerűbb szilárdságtani esetet, pl. hajlítást kell választani. Az összetett igénybevételt kerülni
kell.
2. Ha mód van rá, a deformálódó elem legyen egyenszilárdságú, hogy ne legyen kritikus a bélyeg
felragasztásának helye.
3. Korrekt befogási feltételeket kell biztosítani. Emiatt célszerű az egy tömbből történő elkészítés, ugyanakkor
nem szabad éles sarkokat kialakítanunk.
4. Az erőbevezetés helyét korrekt módon kell megoldani.
Egy példát mutat a 2.1.10.1. ábra (a tartó sajnos nem egyenszilárdságú, és az erőt egyszerűen csak egy nyíl
jelöli, a valóságtól eltérően).
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2.1.10.1. ábra Forrás: Lambert: Mérőérzékelők
Fontos megjegyezni, hogy az ellenállás-változáson alapuló szenzorokkal minden olyan fizikai paraméter
mérésére lehet jelátalakítót készíteni, ahol a mérendő paramétert ellenállás-változássá tudjuk átalakítani. Így
lehet például nyúlásmérő bélyeggel elmozdulást, sebességet, gyorsulást, erőt, nyomatékot, nyomást stb. mérni.

2. A hőmérsékletmérés szenzorai
2.1. Hőmérsékletfüggő ellenállások
A fémek karakterisztikája általában lineáris vagy annak tekinthető, míg a félvezetőknél a karakterisztika soha
nem tekinthető lineárisnak. A lineáris karakterisztika viszont kis meredekséggel (érzékenységgel) rendelkezik.
A fémek ellenállása az ismert összefüggés szerint a hőmérséklet függvényében változik, ezt használjuk fel
ellenállásos hőmérsékletmérő szenzorok kialakításánál.

a képletben Rt2 az ellenállás T2 hőmérsékleten, Rt1 az ellenállás T1 hőmérsékleten, α a fémre jellemző
hőmérsékleti tényező (temperature coefficient). Hőmérőnek olyan fémet szokás választani, amely hosszú időn
keresztül nagy stabilitással rendelkezik, pl. nem oxidálódik. Ilyen a platina, amelyet a leggyakrabban használunk
hőmérsékletfüggő ellenállásoknál. A platina (Pt) hőmérsékleti tényezője nem túl nagy, de nagyon állandó: α =
0,00351 · 1/°C. Manapság a fólia típusú érzékelőket használják, ahol a hordozó kerámia, az ellenállásréteg
platina vagy nikkel (2.2.1.1. ábra).
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2.2.1.1. ábra Forrás: Schaumburg: Sensoren
A következő, 2.2.1.2. ábra mutatja az ellenállásos hőmérsékletmérő szenzorok karakterisztikáit. Az a görbe a
platináé, lineáris koordinátarendszerben ez egyenes lenne, az ábrán a függőleges tengely viszont logaritmikus.
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2.2.1.2. ábra Forrás: Lambert: Mérőérzékelők

2.2. NTC ellenállások
A 2.2.1.2. ábrán a b görbe egy negatív hőmérsékleti tényezővel rendelkező (Negative Temperature Coefficient,
NTC) félvezető szenzor karakterisztikája, sokszor termisztornak nevezik. A karakterisztika soha nem lineáris,
viszont nagy érzékenységgel rendelkezik, ami persze pontról pontra változik. Határértékek érzékelésénél
előszeretettel használják, annak ellenére, hogy bizonyos típusok öregedésre hajlamosak.

2.3. PTC ellenállások
Külön csoportot képeznek a 2.2.1.2. ábra c karakterisztikájával rendelkező ún. PTC szenzorok, amelyek szintén
félvezetők. Ezeket gyakran védelemre használják oly módon, hogy bizonyos hőmérséklet felett a PTC a körben
folyó áramot korlátozza, lecsökkenti, és ezzel megakadályozza a túlzott melegedést.

2.4. Félvezető hőmérsékletfüggő ellenállások
A 2.2.1.2. ábra d görbéje egy szilíciumból készült ellenállás hőmérő karakterisztikát mutat. Itt a megfelelő
mértékben dotált szilícium saját vezetésének hőmérsékletfüggését ábrázoltuk. Egy felületszerelésre alkalmas
hőmérsékletmérő szenzor jelleggörbéit és képét mutatja a következő, 2.2.4.1. ábra.
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2.2.4.1. ábra
Egy korszerű, szilícium alapanyagú, áramló közegek hőmérsékletmérésére kifejlesztett, mikromechanikai
technológiákkal készített hőmérő jelátalakító (és benne a szenzor) metszetét a 2.2.4.2. ábra mutatja.
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2.2.4.2. ábra

2.5. Termoelemek
A termoelemek bizonyos szempontból kilógnak a sorból, mert aktív szenzorok. Az aktivitás azt jelenti, hogy a
termoelem, mint az a nevéből is következik, hőmérséklet-különbség hatására feszültséget (termofeszültség) hoz
létre. Villamos helyettesítő képét tekintve egy feszültséggenerátor, amelynek belső ellenállása nagyon kicsi. A
kapott termofeszültség a mV nagyságrendben van. Magát az effektust felfedezőjéről Seebeck-effektusnak
nevezzük. Lényegében az a jelenség, amikor két különböző vezetőből álló áramkörben a vezetők csatlakozási
pontjai közötti hőmérséklet-különbséggel arányos termofeszültség keletkezik.
Ezek alapján a termoelem nem más, mint két egymással összeforrasztott (hegesztett, összeérintett) huzal,
amelyek forrasztási pontjában a hőmérséklettel arányos és a huzalok anyagától függő nagyságú termofeszültség
jön létre, amely jól mérhető. Fontos, hogy a másik összeérintési pont valamilyen állandó, referenciahőmérsékleten (T2) legyen, pl. termosztátban vagy ritkábban olvadó jégben. A kérdés az, hogy milyen
anyagokból érdemes termoelemet létrehozni. Erre a fémek ún. elektródpotenciálja ad magyarázatot, amelyet a
2.2.5.1. táblázatban mutatunk be. Viszonyítási alapnak itt is a platina szolgál. Mennél távolabb áll egymástól két
fém elektródpotenciálja, annál nagyobb lesz a termofeszültség értéke.
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2.2.5.1. ábra
A gyakorlatban a vas-konstantán termoelemek –200 °C – +1000 °C hőmérséklet-tartományban használhatók.
Érzékenységük 0,053 mV/°C.
A réz-konstantán termoelem –200 és +600 °C hőmérséklethatárok között alkalmazható. Érzékenysége: 0,042
mV/°C.
Használják még 1700 °C-ig a platina-platinaródium (0,0064 mV/°C) és 1200 °C-ig a nikkel-krómnikkel (0,04
mV/°C) termoelemeket is.
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2.2.5.2. ábra
A gyakorlatban termoelemet használnak gázkészülékek égésbiztosítójánál is (2.2.4.3. ábra). A gázláng által
generált termofeszültséggel elektromágnest tartunk behúzva. Ha a láng kialszik, a mágnes elenged, és egy
rugóval működtetett szerkezet elzárja a gázcsapot. Ez esetben persze a termoelemet nem érzékelőként, hanem
inkább feszültségforrásként használjuk.

2.2.5.3. ábra Forrás: Wikipédia

2.6. A p-n átmenet hőmérsékletfüggése
Közismert, hogy minden félvezető erősen hőmérsékletfüggő tulajdonságokkal rendelkezik (lásd az előző
leckéket). Ez igaz a strukturált félvezetőre, például az egykristályból készült diódára is. Egy közönséges dióda
áram-feszültség karakterisztikája a 2.2.6.1. ábrán látható. Ezt három részre szokás osztani:
I. nyitóirány
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II. záróirány
III. letörési tartomány

2.2.6.1. ábra
A Si-dióda nyitóirány hőmérsékletfüggése eléggé állandó, ezért fel lehet használni mérési célra. A
hőmérsékletfüggés értéke: –2 mV/°C. Hogy ez a hőmérsékletfüggés mennyire állandó és milyen hőmérséklettartományban használható, azt a következő, 2.2.6.2. ábra mutatja. A vízszintes tengelyen a hőmérséklet Kelvinfokban van megadva, a szobahőmérséklet 300 °K körül van. A meredekség nem túl nagy, de nagyon állandó,
úgyhogy erősítésre alkalmas. Számos típusnál az érzékelőt és az erősítőt gyárilag integrálják, és egy tokban
hozzák forgalomba.

52
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szenzortechnika

2.2.6.2. ábra Forrás: Gardner: Microsensors

3. Induktív jelátalakítók
3.1. Az induktív jelátalakítók osztályozása
Ezeknél a szenzoroknál nem az ellenállást, hanem a passzív alkatrész induktivitását használjuk fel mérési
célokra. Megjelenési formájuk a tekercs, amelynek elsősorban induktivitása van, azonban megjegyezzük, hogy a
tekercselőhuzal ellenállása miatt a tekercsnek rezisztenciája (ohmikus ellenállása), illetve az egymás mellett
fekvő menetek miatt saját kapacitása is van. Ezek a szenzorok csak váltakozó feszültségű áramkörökben
működnek, mert egyenfeszültségű (stacioner) körökben a tekercs induktivitása nem értelmezhető.
Elméletileg az induktivitás változásának 3 oka lehet:
• változik a menetszám,
• változik a geometria,
• változik a permeabilitás.
A menetszám változását nem használjuk, mert körülményes megvalósítani és súrlódással jár. A permeabilitás
változásán alapuló szenzorokat ritkán használják, ezeket magnetoelasztikus szenzoroknak nevezik. A
gyakorlatban legtöbbször a geometria megváltozásából következő induktivitásváltozást használjuk, ezért a
továbbiakban csak ezekkel a szenzorokkal foglalkozunk.
Az induktív átalakítókat a mágneskör szerint szokás nyitott és zárt mágneskörű átalakítóknak nevezni.
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Az induktív átalakítókat a tekercsek száma szerint is szokás osztályozni. Ezek szerint vannak egyszerű és
különbségi, idegen szóval differenciálátalakítók.
Az induktív átalakítókat a szerint is szokták osztályozni, hogy mi változik: a tekercs saját induktivitása vagy
több tekercs esetén a kölcsönös induktivitás. Utóbbi esetben a tekercsek egymással kölcsönhatásban
(csatolásban) vannak, és éppen a két tekercs közötti csatolás mértéke változik meg. Ezeknek az átalakítóknak a
kimenő jele váltakozó feszültség. Ilyen például a differenciáltranszformátor (lásd később).
A 2.3.1.1. ábra mutatja az induktív átalakítók osztályozását.

2.3.1.1. ábra

3.2. Nyitott mágneskörű egyszerű jelátalakító
A legegyszerűbb induktív szenzor az egyszerű merülőmagos tekercs. Ez egy nyitott mágneskörű egyszerű
átalakító, amely megfelel az előző táblázat első sémájának. A működés lényege, hogy a tekercs induktivitása a
vasmag helyzetétől függően változik. Egy ilyen egyszerű merülőmagos tekercset mutat a 2.3.2.1. ábra.
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2.3.2.1. ábra
Különösebb magyarázat nem szükséges ahhoz, hogy belássuk: a tekercs induktivitása akkor lesz maximális, ha a
vasmag éppen a tekercs közepén helyezkedik el. A különböző jellemzők változását a következő, 2.3.2.2. ábra
mutatja.
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2.3.2.2. ábra
R a tekercs ohmos ellenállása, amelyet nyilvánvalóan nem változtat meg a vasmag helyzete. Z a tekercs
impedanciája, amely komplex mennyiség, X az impedancia képzetes része, ez az induktivitás, amely fontos lesz
számunkra, ezt kell majd megmérni, és végül I a tekercs felvett árama állandó feszültség esetén (váltakozó
feszültségről van szó). Ez nem különösebben érdekes, legfeljebb abból a szempontból, hogy a meghajtó
váltakozó feszültségű forrásnak a vasmag helyzetétől függő kisebb vagy nagyobb áramot kell szolgáltatnia.
Mérésre az X görbe inflexiós pont környéki felfutó vagy lefutó ágát szokás használni. Látható, hogy a
karakterisztika nem lineáris. Léteznek linearizálási módszerek, ekkor vagy a tekercs, vagy a vasmag alakját a
hengerestől eltérő formájúra választják. Másik módszer, hogy a linearitási hibát rendszeres hibaként vesszük
figyelembe.

3.3. Nyitott mágneskörű különbségi jelátalakítók
A nyitott mágneskörű különbségi jelátalakítóhoz úgy jutunk el, hogy két egyszerű jelátalakítót egymással
szembe kapcsolunk. Ekkor néhány előnyhöz jutunk, amelyek közül a három legfontosabb a következő:
• környezeti hatások elleni nagyobb védettség,
• közös módusú zavarásokra való kisebb érzékenység a hídkapcsolás miatt (rendszerint félhidas kapcsolást
alkalmazunk),
• nagyobb tartományú lineáris karakterisztika.
A vázlatot és a karakterisztikákat a 2.3.3.1. ábra mutatja.
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2.3.3.1. ábra Forrás: Petrik: Finommechanika
Az ábrán L1 és L2 az egyszerű tekercsek induktivitásának változásait mutatják a vasmag helyzetétől függően. M
a kölcsönös induktivitás, amelyből csak egy van, hiszen ez éppen azt mutatja, hogy a két tekercs egymással
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csatolásban van, és mágneses terüknek van egy olyan része, amely mindkettőben közös. M mértékegysége
ugyanúgy Henry, mint az L-eké, és nagyságuk függ a vasmag helyzetétől, nagyjából az ábra szerint. Ha most az
ábra feletti képletet tekintjük, amely az induktivitásokból felépített félhídra vonatkozik, akkor látható, hogy
L1−L2 értékét (vagyis a számlálót) egy hozzávetőlegesen állandó számértékkel (a nevezővel) kell osztanunk. Ez
a magyarázata a különbségi jelátalakító nagyobb lineáris tartományának, természetesen ezt használjuk ki
mérésre.
Minden nyitott mágneskörű szenzornak megvan a zárt mágneskörű változata is. Ezek érzéketlenebbek a külső
zavarásokra, és sokkal kisebb méréstartományokkal rendelkeznek. Zárt mágneskörű induktív átalakítókkal a 0,1
μm felbontás is elérhető, míg a nyitott mágneskörű átalakítókkal akár a néhány száz mm-es mérési tartományt is
meg lehet valósítani. Ez a széles alkalmazhatósági tartomány az egyik oka az induktív átalakítók nagymértékű
elterjedtségének. Meg kell azonban jegyezni, hogy az induktivitás méréséhez váltakozó feszültségű
(vivőfrekvenciás) mérőerősítőt kell alkalmaznunk, amelynek működése bonyolultabb, mint egy egyszerű
egyenáramú erősítőé (lásd később).
A 2.3.3.2. ábra két gyakran használt induktív különbségi jelátalakító képét mutatja.

2.3.3.2. ábra

3.4. A differenciáltranszformátor
Ezeket a jelátalakítókat a szakirodalom általában differenciáltranszformátornak nevezi, holott helyesebb lenne a
differenciatranszformátor kifejezést használni, mert különbségi jelátalakítóról van szó. Vázlatos felépítését a
2.3.4.1. ábra mutatja.
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2.3.4.1. ábra
A differenciál transzformátornál (LVDT = Linear Variable Differential Transformer) a működés alapja nem a
tekercsek saját induktivitásának változása, hanem a kölcsönös induktivitás változása. Ezért ezeknél nem is a
tekercs induktivitását mérjük, hanem a két szélső (szekunder) tekercsben indukált feszültséget. (Az induktív
átalakítókat bemutató táblázatban az utolsó két jelátalakítóról van szó.)
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2.3.4.2. ábra Forrás: Wikipédia
A differenciáltranszformátoroknak két előnyös tulajdonságát szokták felsorolni: az egyik, hogy a jelátalakító
súrlódás nélkül is megépíthető, a másik, hogy nagy a megbízhatósága. A működés megértését segíti a 2.3.4.2. és
a 2.3.4.3. ábra.
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2.3.4.3. ábra Forrás: Wikipédia
A 2.3.4.3. ábrán P-vel jelöltük a primer tekercset, amelynek gerjesztő frekvenciája 1–10 kHz közötti
tartományban szokott lenni, és ezt egy oszcillátor szolgáltatja. A két S-sel jelölt tekercset egymással szembe
kapcsoljuk, és a 2.3.4.3. B ábra a tekercsekben indukálódott eredő feszültséget mutatja a fázishelyzet figyelése
nélkül. Ezek után belátható, hogy nyilvánvalóan szükség van fázisérzékeny egyenirányításra, hogy az eredő
görbe a negatív tartományba is mehessen, ezt mutatja a 2.3.4.3. D ábra: kimenet a fázisérzékeny egyenirányítás
után.
Az LVDT-ket gyakran a működésükhöz szükséges elektronikus áramkörökkel együtt szállítják.

3.5. A vivőfrekvenciás erősítők tömbvázlata
Az egyszerű és különbségi jelátalakítóknál, ahol magát a tekercs induktivitását kell megmérni, ún.
vivőfrekvenciás erősítőket alkalmazunk. Ezek alapelve a hírközlésben elterjedt amplitúdómoduláció, amelyet
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hosszú-, közép- és rövidhullámú rádiófrekvenciás rendszereknél használnak. A vivőfrekvenciás rendszerek
lényege, hogy a jelfeldolgozáshoz a mérendő frekvenciánál sokkal nagyobb frekvenciájú jelet használunk, majd
a jelfeldolgozás után a vivőt eldobjuk, kiszűrjük, a mérendő jelet pedig megtartjuk. Egy ilyen rendszer
tömbvázlatát mutatja a 2.3.5.1. ábra.

2.3.5.1. ábra
A bemenő fizikai mennyiség (mérendő jel) nagyságával arányosan változik a passzív szenzort alkotó
Wheatstone-híd (vagy sok esetben félhíd) kimenő jelének amplitúdója, miközben annak frekvenciája (vivő)
stabil marad. A modulált jel vivőhöz viszonyított fázisa hordozza az irányinformációt (lásd fázisérzékeny
demoduláció).

3.6. A vivőfrekvenciás rendszer jelalakjai
A következő, 2.3.6.1. ábrán bemutatjuk a vivőfrekvenciás oszcillátor (generátor) jelalakját, a mérendő jel alakját
(moduláló jel) és az amplitúdóban modulált jelalakot. Ezt viszonylag könnyű erősíteni, akár több százszorosra
is.
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2.3.6.1. ábra
A következő, 2.3.6.2. ábrán a fázisérzékeny egyenirányítás látható. Az ábrán az egyenirányítás egyutas, a
gyakorlatban kétutas egyenirányítást használnak. Ahhoz, hogy az áramkör el tudja dönteni, a félhullámot a
tengely fölé vagy alá kell helyeznie, szükség van az eredeti oszcillátorjelre is, ugyanis a kettő fázisának
viszonya (azonos fázis vagy ellenfázis) dönti el az egyenirányított jel előjelét.
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2.3.6.2. ábra
A következő, 2.3.6.3. ábra a vivőfrekvenciás összetevő kiszűrését mutatja.

2.3.6.3. ábra
Az eredményből a vivőfrekvenciás rendszer korlátai már jól látszanak.

3.7. A vivőfrekvenciás rendszer korlátai
Annak ellenére, hogy a vivőfrekvenciás rendszert viszonylag gyakran használjuk, tisztában kell lennünk annak
előnyös és hátrányos tulajdonságaival. Ez tulajdonképpen egy mintavételezéses rendszer, és mint ilyen, világos,
hogy minél sűrűbb a mintavétel, annál hívebben kapjuk vissza az eredeti, mérni kívánt jelalakot. Be kell tartani
azt a szabályt, hogy a vivő sokkal nagyobb frekvenciájú legyen, mint a mérni kívánt jelben található maximális
frekvenciájú összetevő. A gyakorlatban fvivő ≥ 5·fmérendő A vivőfrekvencia szokásos értéke 5 kHz szokott lenni
(ezt könnyű erősíteni). Ez azt jelenti, hogy ilyen rendszerrel csak olyan jelek dolgozhatók fel, amelyek
spektrumában maximálisan 1 kHz-es frekvencia-összetevő van, ez is már erős engedmények
(amplitúdócsökkenés) árán. Gyors változások nem követhetők vivőfrekvenciás rendszerekkel, bár léteznek 50
kHz-es vivőfrekvenciával működő erősítők is. Ez a vivőfrekvenciás rendszer legfontosabb korlátja.
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Ennek ellenére a rendszer eléggé elterjedt, aminek egyik magyarázata, hogy a mérendő jelet tekintve az alsó
határfrekvencia zérus. Amellett ezzel a módszerrel szelektíven erősítve a modulált vivőfrekvenciát, érzékeny,
nagy felbontású rendszereket lehet létrehozni.
A vivőfrekvenciás erősítőket nemcsak az induktív, hanem a kapacitív szenzoroknál is alkalmaznunk kell, hiszen
egyenfeszültséggel a kapacitív mérőhíd sem képes működni. Megjegyezzük még, hogy a vivőfrekvenciás
rendszert sok mikromechanikai szenzor is tartalmazza, ilyenkor az egész feldolgozó áramkört egyetlen chipre
integrálják.
Az induktív elven működő szenzorokra is igaz, hogy a velük készített jelátalakítók nem csak kifejezetten
elmozdulás mérésére alkalmasak. Induktív szenzorokkal lehet mérni például erőt, nyomást vagy gyorsulást is,
ha a jelátalakítót úgy alakítjuk ki, hogy a mérendő paraméter elmozdulást hozzon létre, amelyet induktív elven
meg lehet mérni.

4. Kapacitív jelátalakítók
4.1. A kapacitív jelátalakítók osztályozása
Közös jellemzőjük, hogy vezető anyagból készült elektródákkal rendelkeznek, amelyeket szigetelő dielektrikum
választ el egymástól. A kondenzátorokat néhány voltos váltakozó feszültség táplálja, és a feldolgozó elektronika
alakítja át a kapacitásváltozást feszültséggé, frekvenciává vagy PWM jellé.

4.2. A kapacitív szenzorok általános tulajdonságai
A klasszikus szenzortechnikában a kapacitásváltozáson alapuló szenzorok sokkal ritkábban fordulnak elő, mint
az induktív szenzorok.
Ennek okai a következők:
• mechanikai szennyeződésre (por, piszok) érzékenyek,
• a levegő nedvességtartalma befolyásolja a kapacitásértéket,
• az elérhető kapacitás abszolút értéke kicsiny, ezért a kondenzátor impedanciája nagy, következésképpen a
folyó áramok nagyon kicsinyek.
Fenti hátrányokkal szemben a kapacitív szenzorok mellett szól, hogy a konstrukcióból következően könnyen
miniatürizálhatók (sokkal könnyebben, mint az induktív vagy rezisztív érzékelők), ezért a mikromechanikában
(MEMS-ekben) viszonylag gyakrabban előfordulnak. A mikromechanikai alkalmazásoknál a fenti hátrányok
közül az első kettő kiküszöbölhető, a harmadik a korszerű áramköröknek és az integrációnak köszönhetően jól
kézben tartható.
A kapacitív szenzorok alkalmasak elmozdulás, kémiai összetétel, villamos térerősség közvetlen mérésére,
közvetetten pedig mindarra, ami visszavezethető elmozdulásra vagy dielektromos tényező változására: például
nyomás, gyorsulás, folyadékszint vagy folyadék-összetétel mérésére.
A síkkondenzátor kapacitása:

ahol ε0 a vákuum, εr a dielektrikum anyagának vákuumhoz viszonyított dielektromos állandója, A a felület, d
pedig a fegyverzetek távolsága.
A jellegzetes (hagyományos) kialakításokat a 2.4.2.1. ábra mutatja.
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2.4.2.1. ábra
A kapacitív szenzoroknál is előszeretettel alkalmazzák a differenciálkialakítást (2.4.2.2. ábra):

2.4.2.2. ábra
• A kapacitív szenzorokat a modern szenzortechnika sok helyen alkalmazza. Néhány példa erre:
• Az érintésre működő kapcsolók, szabályzók is kapacitív elven működnek (pl. felvonóknál).
• A laptopok kétkoordinátás kurzormozgató padjai és az érintőképernyős komputer monitormegoldásai is
(transzparens, átlátszó elektródákkal rendelkező) kapacitív érzékelőket használnak.
• Lámpa fényerő-szabályozása (dimmer). Általában az 50 Hz-es hálózati frekvenciával dolgozunk, érintésre az
emberi test kapacitásának hatását használjuk fel.
• Kapacitív érzékelős klaviatúrák. Itt az ujjak által megváltoztatott kapacitás hozza létre az áramkör bontását
vagy zárását.
• Határkapcsolók (közeledéskapcsolók). Itt általában egy fémes vagy egy műanyag alkatrész közeledése
változtatja meg a kondenzátor kapacitását.
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• Folyadékszintmérés. A folyadék eltérő dielektromos állandóját használjuk fel mérésre.
• Jegesedésdetektor repülőgépeknél. Szigetelt elektródák a szárny végén.

4.3. A digitális tolómérő
Nagyon jó példa a kapacitív érzékelők alkalmazására a digitális tolómérő (2.4.3.1. ábra).

2.4.3.1. ábra Forrás: Wikipédia
A következő kép (2.4.3.2. ábra) a tolómérő csúszkájának nyomtatott áramköri lapját mutatja.

2.4.3.2. ábra Forrás: Wikipédia
A működési elv röviden a következő (2.4.3.3. ábra): a szenzor állórésze (stator) üvegszálas epoxihordozón
nyomtatott áramköri technológiával kialakított síkkondenzátor-lapkákból áll. Ez a tolómérő állórészéhez hozzá
van ragasztva. A csúszkán (slider) ugyanazzal a térfrekvenciával és technológiával megvalósítva, de egymáshoz
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képest 90°-kal eltoltan találhatók a sin és cos kondenzátorlemezek. Ezeket 100 kHz-es frekvenciával hajtjuk
meg, és a két középső elektródán vesszük le az állórészen elhelyezett kondenzátor elektródák által modulált
jeleket. A feldolgozó elektronika számlálja a sin és/vagy cos csúcsokat, és a 90º-os fázisértékekből
meghatározza a csúszka helyzetét. A csúcsok számlálásával és az analóg interpolációval a jelenlegi nyomtatott
áramköri technológiával 5 µm pontosság érhető el.

2.4.3.3. ábra Forrás: Wikipédia

4.4. Mikromechanikai kapacitív szenzorok
A szenzortechnika legkorszerűbb fejlődési vonalát a mikro-elektromechanikai rendszerek (Micro
Electromechanical Systems, MEMS) jelentik. Ezeknél a rendszereknél mindig van egy mechanikus rész, de az
olyan kicsi, hogy méretei a mikrométer nagyságrendjébe esnek. Ezt a mikromechanikai részt viszont már nem
lehet a klasszikus gépgyártási technológiákkal előállítani, hanem csak olyanokkal, amelyeket az integrált
áramkörök előállításánál használnak. Mivel a felhasznált alapanyag legtöbbször mind a két esetben a szilícium,
kézenfekvő a mechanikai és az elektronikai egység integrációja egyetlen tokban.
A mikromechanikai kapacitív szenzorokra jó példa a gyorsulásmérő, amelyet felületi és tömbi
mikromechanikával egyaránt elő lehet állítani.
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2.4.4.1. ábra Forrás: Bosch
A felületi mikromechanikát (2.4.4.1. ábra) az jellemzi, hogy a hosszúsági-szélességi (laterális) méretek mellett a
mélységi méretek kicsinyek. A fenti gyorsulásmérő egy részének valóságos képét mutatja a 2.4.4.2. ábra.
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2.4.4.2. ábra Forrás: Bosch
A következő, 2.4.4.3. ábra egy tömbi mikromechanikával készült gyorsulásmérőt mutat. Látható, hogy ebben az
esetben a mélységi méretek jelentősebbek.

2.4.4.3. ábra Forrás: Bosch
Mind a két bemutatott gyorsulásmérőnél a mérés elve, tehát maga a szenzor kapacitív elven működik. Mind a
két esetben a differenciális elvet használják, ezzel a környezeti hatások befolyását csökkenteni lehet (félhidas
kapcsolás).

5. Piezoelektromos szenzorok
5.1. A piezoelektromos effektus
A Curie-fivérek 1880-ban figyelték meg, hogy egyes ásványi anyagok, mint pl. a kvarc, mechanikai feszültségi
állapot hatására villamosan polarizálódnak és felületükön villamos töltést halmoznak fel (2.5.1.1. ábra).
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2.5.1.1. ábra
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a piezoelektromos szenzoroknál nem áram, nem feszültség, hanem töltés
keletkezik! Ezt kell megmérni. A piezoátalakítónak mindig van saját kapacitása is, ennek következtében az
elektródákon egy feszültség is megjelenik (q = C·U). A töltések azonban előbb-utóbb elfogynak, így a
feszültség is megszűnik. Ezért a cél nem a feszültség, hanem a töltésmennyiség megmérése.

5.2. Piezoelektromos anyagok
Számos igen előnyös tulajdonsága miatt piezoelektromos átalakítók céljára szinte kizárólag a kvarcot (SiO2),
annak természetes vagy mesterséges formáját használják fel. A kvarc előnyös tulajdonságai a következők:
• nagy szilárdság, 0,5…0,7 GPa (acél: 0,5…1,5 GPa);
• viszonylag nagy ellenálló-képesség hőmérsékleti hatásokkal szemben, mintegy 500 °-ig a piezoelektromos
tényező alig változik;
• igen nagy szigetelési ellenállás, kb. 1014…1015…Wcm;
• nagy linearitás, hiszterézis nélkül.
A kvarc hexagonális rendszerben kristályosodik (monokristály). Ebből megfelelő irányban kell kivágni a
piezoszenzort, majd ellátni a töltéseket összegyűjtő elektródákkal. Ezt mutatja a következő, 2.5.2.1. ábra.
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2.5.2.1. ábra

A mechanikai feszültség hatására a hexagonális rácsszerkezet deformálódik és a töltések szétválasztódnak. A
2.5.2.2.ábra a részén a longitudinális, a b részen a transzverzális piezoelektromos hatás látható.

2.5.2.2. ábra
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A kvarc szinte egyetlen hátránya, hogy maga a piezoelektromos effektus nem túl nagy. Ezért használunk olyan
anyagokat, amelyeknél az effektus nagyobb, mint például a bárium-titanát, a Seignette-só vagy a PZT (ólomcirkonát-titanát). Sajnos a nagyobb érzékenységnek ára van: ezek az anyagok nem annyira stabilak, és az
effektus sokkal erősebben függ a környezeti feltételektől, pl. hőmérséklet, nedvesség. Ezért mérésre legtöbbször
ma is a kvarcot választják.

5.3. Piezoelektromos gyorsulásmérők
A piezoelektromos szenzorokat legtöbbször gyorsulásmérőnek, ritkábban erő- vagy nyomásmérőnek használják.
Ekkor Newton 2. törvénye alapján mindig szükségünk van egy ún. szeizmikus tömegre. A másik fontos
tulajdonság, hogy a piezokristály-szeizmikus tömegből álló rendszert rugalmas szerkezettel elő kell feszíteni,
hogy a gyorsulásoknál soha ne következzék be elválás a tömeg és a szenzor között. (Ekkor ugyanis a szenzor
szakadást mutatna.) Néhány szokásos gyorsulásmérő metszetét mutatja a 2.5.3.1. ábra.

2.5.3.1. ábra
A 2.5.3.1. ábrán jól felismerhetők a közös elemek. Minden szenzor csak egyirányú, itt függőleges gyorsulásokat
képes mérni. A bemutatott gyorsulásmérőkhöz töltéserősítő alkalmazása szükséges.

5.4. A piezoelektromos szenzorok tulajdonságai
Tekintettel arra, hogy a piezoelektromos effektussal létrehozott töltések előbb-utóbb elfogynak, elszivárognak,
kiegyenlítődnek, a piezoelektromos jelátalakítókkal nem lehet statikus mérést végezni. Ezek elsősorban a
dinamikus mérések eszközei. A 2.5.4.1. és 2.5.4.2. ábrákon egy klasszikus gyorsulásmérő és egy hozzá
szükséges töltéserősítő képe látható.
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2.5.4.1. ábra

2.5.4.2. ábra Forrás: Bruel et Kjaer
A 2.5.4.3. ábra egy korszerű piezoelektromos elven működő gyorsulásmérő frekvenciamenetét (a Bode-diagram
amplitúdó részét) mutatja. Itt a töltéserősítőt már integrálták a jelátalakítóba.
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2.5.4.3. ábra Forrás: Bruel et Kjaer
A piezoelektromos elven működő szenzorokra jellemző az igen éles, rezonanciafrekvencián jelentkező
erősítéstöbblet és a kis frekvenciákon eltűnő érzékenység, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a
piezoszenzorokat nem lehet statikus mérésekre használni.

5.5. A töltéserősítő
Az erősítő egy kapacitíven visszacsatolt (C2)műveleti erősítő, a kapcsolási vázlatot a 2.5.5.1. ábra mutatja. A
visszacsatoló kondenzátor értékének változtatásával a méréshatárt lehet beállítani.
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2.5.5.1. ábra
Az erősítő kimeneti feszültsége arányos lesz a töltéssel. Megjegyezzük, hogy a korszerű gyorsulásmérőknél ma
már a töltéserősítőt is gyárilag beépítik a mérőfejbe (lásd fentebb).

5.6. MEMS gyorsulásmérők
A gyorsulásmérők mai fejlettségi szintjét mutatja a következő, 2.5.6.1. ábra, amelyen a Bosch cég SMB 363
típusú, 3 tengelyes gyorsulásmérőjének méreteit láthatjuk.

2.5.6.1. ábra Forrás: Bosch
A gyorsulásmérő mérete 4x4x1,2 mm, nemcsak egy, hanem 3 irányban (x-y-z) mér, és a tok tartalmazza a
feldolgozó áramkört is, a mikromechanikai rendszer mellett az is integrálva van. Ennél a mérés elve ugyan
kapacitív, de azért szerepeltettük itt, hogy a MEMS-ek által nyújtott előnyöket és lehetőségeket össze lehessen
hasonlítani a hagyományos gyorsulásmérő technológiákkal.

6. Optoelektronikus szenzorok
6.1. Az elektromágneses sugárzás
Az elektromágneses sugárzás spektruma igen széles, sok-sok nagyságrendet fog át, mint ahogyan azt a 2.6.1.1.
ábrán bemutatjuk.
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2.6.1.1. ábra Forrás: Texas
Ebből a széles spektrumból szemünk hozzávetőlegesen csak a 400…700 nm-es hullámhosszúságú tartományt
érzékeli, ezt nevezzük fénynek. A látható tartomány mellett helyezkedik el a rövidebb hullámhosszak felé az
ultraibolya (UV), felfelé pedig az infravörös (IR) sugárzás.
A fény kettős (anyagi és hullám-) természetű. A szenzortechnikában az anyagi természet fontosabb: a fény
fotonokból áll, amelyeknek kvantális természetük van, vagyis a legkisebb egység a foton, ennél kisebb nincsen.
Egy foton energiája (kvantumenergiája) csak a hullámhossztól (rezgésszámtól) függ.
E = h·ν,ahol h = a Planck-féle állandó, értéke 6.62 10−34 Nms.
A fény hullámhossza és rezgésszáma között a fénysebesség adja meg a kapcsolatot:
ν = c/λ, c = 300 000 km/s.

6.2. Sugárzástechnikai és fototechnikai mértékrendszer
Fénynek tehát azt mondjuk, amit az elektromágneses sugárzásból látunk. Csakhogy az emberi szem nem
egyformán képes érzékelni a különböző hullámhosszúságú (színű) sugárzásokat. Legérzékenyebbek a
zöldessárga színre vagyunk, itt a szem érzékenységi görbéje maximális, aztán mindkét irányban csökken. Ezt
mutatja a 2.6.2.1. ábra.
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2.6.2.1. ábra Forrás: Texas
A fentiekből következik, hogy az optoelektronikában kétféle mértékrendszer létezik: egy sugárzástechnikai,
amely objektív, és egy fénytechnikai, amelyik szubjektív, mert annál mindig figyelembe vesszük az emberi
szem spektrális érzékenységi görbéjét, amelyet egyébként Vλ-nak nevezünk.

6.3. A sugárzó fekete test
Az optoelektronikában előszeretettel használják a sugárzó fekete test fogalmát. Ha egy test hőmérsékletét
növeljük, atomjai gerjesztett állapotba kerülnek és fotonokat bocsátanak ki. Szabványosnak tekintjük a 2856 °Kon izzó fekete testet, amelynek spektrumából (2.6.3.1. ábra) csak nagyon keveset érzékel az emberi szem. Ez az
A2 görbe alatti területből, vagyis a teljes kibocsájtott sugárzásból mindössze az A1területnyi rész. A sugárzás
nagy része az infravörös tartományba esik, szemünk nem látja, de a sugárzás meleg formájában ott van. Ezért
mondjuk, hogy az izzólámpa hatásfoka nagyon rossz, átlagosan 5% körüli.
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2.6.3.1. ábra Forrás: Texas
A jövő fényforrásai a LED-ek, ezek az eszközök alig termelnek hőt, azaz sokkal jobb a fényhasznosítási
hatásfokuk.

6.4. Külső és belső fotoelektromos effektus
A fotoelektromos effektus lehet külső, amikor az elektron kilép az anyagból (pl. fotokatód), és lehet belső,
amikor az effektus az anyag belsejében jön létre, és a töltéshordozó nem lép ki az anyagból. A fotodetektorokat
aszerint osztályozzuk, hogy külső vagy belső fotoelektromos effektus alapján működnek. A külső
fotoelektromos effektust használjuk a fotocellánál és a fotoelektron-sokszorozónál. Mindkettő vákuumtechnikai
termék, jelentőségük ma már kicsiny. A belső fotoelektromos effektust használják a félvezetők. Legnagyobb
jelentősége a fotodiódának van, valamelyik változatával majdnem mindegyik detektorfajtánál találkozunk.

6.5. A fotocella
A fotocella eredetileg egy kételektródás vákuumtechnikai eszköz, amelynek van egy fotokatódja és egy anódja.
A beérkező fény a fotokatódra esik, amelynek az a sajátossága, hogy a beérkező foton ki tud ütni egy elektront,
amely így kilépve a térbe (külső fotoelektromos effektus) a pozitív potenciálú anód által összegyűjtésre kerül. A
fotokatód anyagául általában alkáli fémek oxidjai szolgálnak, és a fotokatód anyaga egyúttal meghatározza az
eszköz spektrális tulajdonságait, azaz a sugárzási érzékenységet. A fotocellának több hátrányos tulajdonsága
van: törékeny, nagyméretű, általában külön (nagyobb feszültségű) tápegységet igényel, rossz a
kvantumhatásfoka (lásd később). Ezen okok miatt a fotocellát ma már szinte sehol nem használják. Jelentősége
annyiban van, hogy a fotoelektron-sokszorozó első fokozata tulajdonképpen egy fotocella. A gyakorlatban a
sokszorozók alkalmazása ritkán ugyan, de még előfordul. Egy fotocella képét a következő, 2.6.5.1. ábra mutatja.
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2.6.5.1. ábra Forrás: Wikipédia

6.6. A multiplier
A fotoelektron-sokszorozó (photomultiplier, PMT) egy belső erősítéssel rendelkező fotocella. A belső erősítés
több ezerszeres is lehet, emiatt a multiplier ma is a legérzékenyebb detektorunk. Belső erősítésre a
vákuumcsöveknél ismert szekunder emisszió jelenségét használjuk. Ennek lényege, hogy megfelelő
potenciálviszonyok, anyag és alak esetén elérhető, hogy az elektródából több elektron repüljön ki, mint amennyi
beérkezik. Ezeket az elektródákat dinódáknak hívják. Egy multiplierben akár 10 dinóda is lehet. Minden egyes
dinódához kb. 150 V-tal nagyobb feszültség kell a szekunder emisszió létrejöttéhez, mint amekkora az előző
dinóda feszültsége volt. Ebből következik a multiplier egyik nagy hátránya: az anódfeszültségnek 1…2 kV-nak
kell lennie, ráadásul stabilizáltnak, hiszen az erősítés függ a feszültség nagyságától. A dinódák tápfeszültségét
az anódfeszültségből, feszültségosztó segítségével állítják be, ahogyan azt az alábbi, 2.6.6.1. ábra mutatja.
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2.6.6.1. ábra Forrás: Wikipédia
Mivel a multiplier első fokozata tulajdonképpen egy fotocella, a fotokatód anyaga teljes mértékben
meghatározza a spektrális tulajdonságokat, vagyis azt, hogy az eszköz a különböző hullámhosszúságú
sugárzásokra mennyire lesz érzékeny. A 2.6.6.2. ábra a különböző fotokatódok sugárzási érzékenységét (radiant
sensitivity, Sλ) mutatja a hullámhossz függvényében. Érdemes megfigyelni, hogy a kép alján a szivárvány színei
mutatják a látható tartományt.

2.6.6.2. ábra
Annak ellenére, hogy ez a legérzékenyebb fotodetektorunk, a multiplierek alkalmazása nagyon korlátozott.
Ennek nemcsak az az oka, hogy az eszköz tápfeszültsége nem kompatibilis a szokásos félvezető áramkörök
feszültségével, valamint hogy drága és törékeny, hanem hogy méretei miatt alkalmatlan képfeldolgozásra. Ez
utóbbi feladatra ma kizárólag félvezető detektorokat alkalmaznak.

6.7. A fényellenállás
A fényellenállás, nevéből is következően, ellenállás típusú érzékelő, anyagát tekintve polikristályos félvezető. A
gyakorlatban CdS (kadmium-szulfid) és CdSe (kadmium-szelenid) anyagokat alkalmaznak. Felépítésükre
jellemző, hogy legtöbbször kerámia hordozóra viszik fel a meanderes kialakítású ellenálláspályát, mint azt a
2.6.7.1. ábra mutatja.
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2.6.7.1. ábra
A fényellenállásokról azt kell megjegyezni, hogy sötétben az ellenállásuk akár Mohm nagyságrendű is lehet,
míg megvilágított állapotban lecsökken a kohm vagy még az alatti tartományra. Méréskor rendszerint állandó
feszültségre kapcsolt feszültségosztót készítenek, és a fényellenálláson eső feszültséget mérik. Előnyös
tulajdonságuk, hogy spektrális érzékenységi görbéjük a Vλ-hoz hasonló. Hátrányos tulajdonságuk a lustaság,
vagyis a nagyon nagy időállandó, ezért alkalmazásuk csak statikus mérésekhez ajánlott.

6.8. A fotodióda
A fotodiódák szintén a belső fotoelektromos effektust használják ki. A fotodióda egykristályban (legtöbbször
szilícium) kialakított egyetlen p-n átmenetet tartalmazó eszköz. Abban az esetben, amikor a p-n átmenetre egy
foton érkezik, annak energiája a p-n átmenetben töltésszétválasztást okoz, amelynek kiegyenlítődését a p-n
átmenetnél kialakult potenciálgát megakadályozza. Ezt mutatja vázlatosan a 2.6.8.1. ábra.
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2.6.8.1. ábra
A rövidebb hullámhosszúsággal (nagyobb kvantumenergiával) rendelkező fotonok gyorsabban elnyelődnek,
ezért a fotodiódákat úgy konstruálják, hogy ezek is el tudják érni a p-n átmenetet. A hosszabb hullámhosszal
rendelkező fotonok mélyebbre tudnak behatolni, de előbb-utóbb nem rendelkeznek elég energiával (E = h·ν)
ahhoz, hogy a töltésszétválasztás, azaz a belső fotoelektromos effektus létrejöjjön. Ekkor az eszköz
érzékenysége csökkenni fog. A következő, 2.6.8.2. ábrán látható a Si fotodióda jellegzetes spektrális
érzékenységi görbéje (radiant sensitivity): Sλ, mértékegysége A/W vagy mA/mW. Szilícium esetén ez
maximum 0,5 A/W körül van, mégpedig a 900 és 1000 nm közötti hullámhossz-tartományban, amelyet már nem
látunk, a közeli infravörös tartományba esik. Azt kell megjegyeznünk, hogy a detektor anyagával (itt: Si) együtt
a detektor spektrális érzékenységi tulajdonságait is megválasztottuk, ezen javítani nem, csak rontani lehet.
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2.6.8.2. ábra
A fotodetektorokkal kapcsolatosan meg kell ismerkedni még azzal a fogalommal, hogy a beérkező fotonokat a
detektor mennyire hatékonyan képes átalakítani töltéshordozókká. Ez a kvantumhatásfok, amely a detektor
hatékonyságát (belső hatásfokát) mutatja meg (lásd később).

6.9. A fotodióda karakterisztikái
A fotodióda karakterisztikáinál a közönséges dióda karakterisztikáiból kell kiindulni. A következő, 2.6.9.1. ábra
azt mutatja, hogy a p-n átmenetre érkező optikai sugárzás hogyan befolyásolja a dióda karakterisztikáit. Az
áramtengely mentén két részre szokás felosztani a karakterisztikasereget, és 180 fokkal meg is szokták fordítani.
Alkalmazás szempontjából létezik egy nyitóirányú, fotofeszültségű (fotovoltaikus) üzemmód és egy
zárófeszültségű üzemmód. Mindkettőnek fontos szerepe van. A 2.6.9.1. ábrán VBRa dióda letörési feszültsége,
VOC a nyitóirányú (fotovoltaikus) feszültség, Φe pedig az optikai sugárzás fajlagos nagysága.
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2.6.9.1. ábra
A következő, 2.6.9.2. ábrán az áramtengelytől balra eső rész a fotofeszültségű üzem, ilyenkor a fotodióda aktív
szenzorként működik, feszültséget (fotovoltaikus feszültség) termel, és áramot is (fotoáram) le lehet venni róla.
Más szavakkal ez a fényelem, amelynek segítségével az optikai energiából közvetlenül villamos energiát lehet
előállítani. Ezen az elven működik az alternatív energiát előállító rendszerek egy része, az űrhajók
energiaellátása, a különböző szolár rendszerek stb. Fontos azonban megérteni, hogy az egy fényelemről levehető
feszültség értéke korlátos, ez szilícium esetén 0,55 V körül van, akármilyen erős is a megvilágítás. Nagyobb
feszültség eléréséhez az egyes fényelemeket (fotodiódákat) sorba kell kapcsolni. Az árammal más a helyzet:
mennél nagyobb a megvilágítás, annál nagyobb a fotoáram. Ez lesz a jellemző az áramtengelytől jobbra eső
karakterisztikaseregre: ekkor a fotodióda zárófeszültségű üzemben dolgozik.
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2.6.9.2. ábra
Látható, hogy a fotodióda ebben a térnegyedben áramgenerátor jellegű. A paraméter az optikai
(elektromágneses) sugárzás fajlagos értéke, az ábrán H-val jelölve. Mérésre szinte minden esetben a záróirányú
üzemmódot szokás választani, ennek a nagy linearitáson kívül van még egy oka is: nevezetesen a diódára
kapcsolt zárófeszültség megnöveli a kiürített réteg vastagságát, és ezáltal lecsökkenti a fotodióda saját belső
kapacitását. Ennek az lesz az eredménye, hogy a felső határfrekvencia megnövekszik, tehát a fotodiódával
nagyobb frekvenciájú optikai jeleket lehet detektálni, ami az optikai hírközlésnél nagyon fontos szempont. Az
alábbi, 2.6.9.3. ábra azt mutatja, hogy a fotodiódára kapcsolt zárófeszültség hatására hogyan csökken a dióda
saját kapacitása. A görbe laposodik, tehát van egy tartomány, amely után a zárófeszültség növelése már nem
okoz lényeges kapacitáscsökkenést.
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2.6.9.3. ábra
A következő fontos tulajdonság a fotodiódák nagymértékű linearitása. Erre a következő, 2.6.9.4. ábra mutat egy
példát.
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2.6.9.4. ábra
A diagram logaritmikus léptékű. Látható, hogy a fotodiódák legalább 6 nagyságrenden (1 milliószoros átfogás)
keresztül lineárisnak tekinthetők. Az alsó tartomány használhatósága az eszköz saját zajától függ. A
fotodiódáknál az eszköz saját zaját nem árammal, feszültséggel, hanem az ún. zajjal egyenértékű teljesítménnyel
adják meg (Noise Equivalent Power, NEP).

A katalógusokban megadott NEP érték tehát az a wattban kifejezett zajteljesítmény, amelyet a fotodióda egy
bizonyos hullámhosszon kibocsát. Mivel a zaj (fehérzaj) függ a detektálás sávszélességétől is, a NEP értéket
mindig 1 Hz-es sávszélességre adják meg, és az összefüggés négyzetgyökös.

6.10. A kvantumhatásfok
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A fotoszenzoroknál a gyakorlati alkalmazások szempontjából az egyik legfontosabb jellemző a sugárzási
érzékenység (Sλ, A/W), egységnyi besugárzott teljesítményre keletkező áram egy bizonyos hullámhossznál. A
szenzor hatékonyságát azonban a kvantumhatásfok (Quantum Efficiency, QE) mutatja meg, egyszerűen
fogalmazva azt mondja meg, hogy 100 beérkező fotonból hány elektron (töltéshordozó) keletkezik.

A következő, 2.6.10.1. ábrán különböző gyártmányú és típusú szilícium fotodiódák kvantumhatásfokát mutatjuk
be a hullámhossz függvényében. Látható, hogy 80% feletti átalakítás is elképzelhető, tehát a jövőbeli fejlődést
tekintve sok tartalék nincs.

2.6.10.1. ábra
Feltehető a kérdés, hogy a Si detektorok sugárzási érzékenysége miért csökken meredeken a rövidebb
hullámhosszaknál, ha a kvantumhatásfok közben alig változik. Ennek a kvantummechanikában kell keresnünk a
magyarázatát. Egy fotonnak annál nagyobb az energiája, mennél kisebb a hullámhossza (E = h·ν), ezért ezekből
kevesebb kell ugyanakkora fényteljesítményhez, amit W-okban mérünk. A kvantumhatásfok, meg az áram
töltéshordozókról, darabszámról szól, amikor már nem számít, hogy a fotoáram milyen energiájú fotonból
keletkezett, ezért a sugárzási érzékenység eső jellege mindig meg fog maradni, a jövő számára itt sincs fejlődési
tartalék.

6.11. Fotodióda-típusok
A legegyszerűbb, közönséges fotodióda vázlatos metszetét a 2.6.11.1. ábra mutatja.
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2.6.11.1. ábra
A közönséges fotodiódához nagyon hasonló tulajdonságokkal, de sokkal kisebb saját kapacitással rendelkeznek
a PIN fotodiódák. Ezek jellemzője, hogy a félvezetőben a p és az n vezetési típusú rétegek nem érnek össze,
hanem a kettő között az eredeti anyag dotálatlan, tehát nagy ellenállású, gyakorlatilag szigetelő rétege
helyezkedik el. Innen az elnevezés: a dotálatlan saját vezetésű réteget intrinsic (i) rétegnek nevezzük. Egy PIN
dióda vázlatát a 2.6.11.2. ábra mutatja.

2.6.11.2. ábra
Ha lehet, a gyakorlatban PIN diódát alkalmazzunk, mert nem sokkal drágább, viszont minden másban jobb, mint
a közönséges fotodióda.
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A gyakorlati alkalmazások szempontjából fontos lehet még a lavina fotodióda (Avalanche Photodiode, APD).
Ennek működése valamelyest eltér az eddigiektől, már csak azért is, mert ez az egyetlen belső erősítéssel
rendelkező félvezető detektor. Működésének lényege, hogy a diódát ugyan záróirányban használjuk, de a
munkapontot eltoljuk a dióda letörési tartományába. Ebben a helyzetben, ha a beérkező foton létrehoz egy
töltésszétválasztást, a letörési tartományban az anód és a katód között már akkora a villamos térerősség, hogy az
az egy létrehozott töltéshordozó lavinaszerűen magával sodor sokkal több töltéshordozót is. Ez a lényege a belső
erősítésnek, amelynek nagysága nem éri el a multiplierek több ezerszeres erősítését, itt az erősítés maximuma
200 körül van. Ezzel a félvezetők között a lavina fotodióda a legérzékenyebb és leggyorsabb eszköz, nem
véletlen, hogy optikai hírközlő rendszerekben gyakran találkozhatunk lavina fotodiódás vevővel.
A fotodiódák érzékelő felületének kialakítása szerint az egyszerű fotodiódákon kívül vannak iker, kvadráns
fotodiódák, helyzetérzékelő vonaldetektorok (PSD, Position Sensitive Detector és pixelekből álló
vonaldatektor), valamint képek kiértékelésére szolgáló mozaik vagy mátrix detektorok. Egy kvadráns detektor
alkalmazását és képét mutatja a 2.6.11.3. ábra.

2.6.11.3. ábra

6.12. Képkiértékelő detektorok
A mikroelektronikai ipar fejlődésének köszönhetően a fotodiódák nagyon kis méretekben (gyakorlatilag ez a 10
μm-es tartomány) és nagy darabszámban (több millió db egymás mellett) is elkészíthetők. Így jutunk el a
képkiértékelő detektorokhoz, amelyek a mai digitális fényképezőgépek, kamerák, mobiltelefonok
nélkülözhetetlen alkatrészei. A belső fotoelektromos effektus ugyanaz, de a működés mégis némileg eltér a
szokásostól, ugyanis a keletkezett töltéseket ki kell olvasni és fel kell dolgozni. A régebbi technológia a töltések
kiléptetése, ezek a töltéscsatolt eszközök (Charge Coupled Devices, CCD). Az újabb változat a CMOS
(Complementary Metal Oxid Semiconductor) technológia, amely a töltések összegyűjtésében és kiolvasásában
különbözik az előzőtől. A két módszerre jellemző töltés-előállítást a 2.6.12.1. ábra mutatja, az elsőt a CCD-nél,
a másodikat a CMOS technológiánál használják.
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2.6.12.1. ábra
A mai képbontó eszközöknél nem ritka a 10 Mp (megapixel, azaz 10 millió pixel) feloldás, ami nagyjából
ugyanennyi elemi fotodiódát vagy fotokaput jelent. Egy mai, korszerű fényképezőgépet (2.6.12.2. ábra) és a
szétbontott szerkezetet mutatja a 2.6.12.3. ábra.

2.6.12.2. ábra
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2.6.12.3. ábra

6.13. Illesztő áramkörök
Egy közönséges fotodióda fotoárama is olyan kicsiny lehet, hogy nehézséget okozhat a közvetlen megmérése.
Ezért szükség van illesztő áramkörök alkalmazására. Erre leggyakrabban műveleti erősítős kapcsolásokat
alkalmazunk, az egyik legegyszerűbbet mutatja a 2.6.13.1. ábra.
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2.6.13.1. ábra
Az áramkör nem más, mint egy áram-feszültség konverter, ahol az átalakító maga az R ellenállás. A kimeneti
feszültséget egyszerűen az Ohm-törvény alapján felírhatjuk, ha feltételezzük, hogy az erősítő ideális. Ez esetben
ugyanis nincs potenciálkülönbség a két bemenet között, ha lenne, ezt maga az erősítő tüntetné el a visszacsatolás
segítségével. Mivel a nem invertáló bemenet zérus potenciálon van, az invertáló bemenet potenciálja is
virtuálisan zérus lesz, így az alábbi egyenlet felírható. Ideális erősítőnél ugyanis a műveleti erősítő bemenő áram
zérus. (A gyakorlatban Ibe « Ifoto egyenlőtlenséget kell betartanunk.)
Uki = R·If
Megjegyezzük, hogy megfelelően méretezett áramkörök esetében az R ellenállás értéke elérheti a GΩ-os
nagyságrendet is.

6.14. Optokapuk, optocsatolók
Mind az optokapuk, mind az optocsatolók közös jellemzője, hogy adót és vevőt is tartalmaznak. Az optokapukat
helyzetérzékelésre, az optocsatolókat áramkörök galvanikus szétválasztására használják. Az egyik
legegyszerűbb eszköz a transzmissziós optokapu. Ennek az a legfontosabb jellemzője, hogy az adó-vevő optikai
tengelye egy egyenesbe esik, azaz az optikai tengely egyenes (2.6.14.1. ábra).
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2.6.14.1. ábra
Legtöbbször nem mérésre, hanem csak jelzésre használják, hogy az adó és a vevő közötti rés szabad, vagy az
adó-vevő közötti fényáramot korlátozza-e, netán teljesen kitakarja-e valami.
A reflexiós optokapu esetében az adó-vevő optikai tengelye általában 90°-ban megtörik, ahogyan azt a 2.6.14.2.
ábra mutatja. Ekkor a fényviszonyok a közeledő-távolodó anyag reflexiós tulajdonságaitól függenek. Gyakorlati
tudnivaló, hogy a reflexiós optokapuk esetében a vevőbe érkező fénymennyiség 10…100-szor kisebb, mint
transzmissziós optokapuk esetében.
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2.6.14.2. ábra
A reflexiós optokapukat általában akkor használják, ha a hozzáférés csak egy oldalról biztosított, energetikailag
sokkal rosszabb, mint a transzmissziós változat. Az optokapuk mindkét esetben LED-ből és fototranzisztorból
állnak. Az érzékenység elsősorban a fototranzisztor kollektorköri munkaellenállásával állítható be. Érzékenyek a
porra, változó (szórt) fényviszonyokra, emiatt a fényforrás áramát gyakran modulálják.
Az optocsatolók nem szenzorok ugyan, mégis itt említjük meg ezeket az eszközöket. Alkalmazásukkal
áramköröket lehet egymástól galvanikusan szétválasztani (nincs közös földpont sem). Az optocsatolóknál nem
ritka a ±1 kV-os megengedett potenciálkülönbség a két áramkör között, ugyanis nincs más kapcsolat, mint az
adó és vevő közötti fény (ez általában az infra tartományba esik, itt van a vevő és az adó érzékenységi
maximuma).

7. A mágneses tér szenzorai
7.1. A Hall-szonda
A Hall-effektust a 2.7.1.1. ábra mutatja. Ha egy megfelelő anyagból készült félvezető lapkán állandó áramot
hajtunk át, és ez a lapka mágneses térben van, akkor a mozgó töltésekre erő hat, így a merőleges oldalakon
potenciálkülönbség, a Hall-feszültség mérhető, diagramban ábrázoltuk is.

2.7.1.1. ábra
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2.7.1.2. ábra Forrás: Forrás: Schaumburg
A Hall-szonda, a Hall-elem vagy a Hallotron megnevezés ugyanazt az eszközt jelöli. Előnye, hogy a Hallfeszültség nemcsak a mágneses tér nagyságát, hanem előjelét is megmutatja. Hátránya, hogy ez a feszültség
kicsi, általában 10 mV nagyságrendű. Képletben kifejezve:

A Hall-elemeket leggyakrabban a mágneses indukció nagyságának és irányának meghatározására használják az
elektronikusan kommutált motoroknál.

7.2. A magnetorezisztor
A magnetorezisztor szintén a Hall-effektuson alapuló, ellenállás jellegű érzékelő: mennél nagyobb a mágneses
indukció, annál nagyobb az ellenállás. Jellegzetes karakterisztikáját a 2.7.2.1. ábra mutatja. Fontos megjegyezni,
hogy a magnetorezisztor a mágneses tér előjelét nem mutatja meg. Hátránya, hogy az ellenállás nemcsak a
mágneses indukciótól, hanem a hőmérséklettől is függ.
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2.7.2.1. ábra Forrás: Schaumburg
Fenti okok miatt ritkábban használjuk, mint a Hall-elemet.
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz
APD dióda: lavina fotodióda (Avalanche Photodiode)
CCD: töltéscsatolt eszköz (Charge Coupled Device)
CMOS: komplementer MOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor)
converter: átalakító
demoduláció: visszaalakítás, a moduláció inverze
dielektromos állandó: szigetelőanyagok tulajdonsága, villamos tér hatására bekövetkező polarizáció
dimmer: fényerő-szabályozó
drift: lassú idejű változás, kúszás
dummy: vak
gauge factor: bélyegállandó
generator: feszültséget állít elő
Hall-feszültség: a Hall-effektuson alapuló feszültség
helikális: többmenetű
hexagonális: hatszögletű
hiszterézis: a görbe felfutó és lefutó ága különbözik
impedancia: komplex ellenállás
induktivitás: a tekercs legfontosabb tulajdonsága
intrinsic réteg: dotálatlan saját vezetésű réteg
kompatibilis: azonos rendszerű
laterális: hosszúsági-szélességi
linearizálás: egyenessel közelítés
longitudinális: hosszirányú
LVDT: differenciáltranszformátor (Linear Variable Differential Transformer)
magnetoelasztikus: mechanikai feszültség hatására bekövetkező permeabilitás-változás
magnetorezisztor: Hall-effektuson alapuló, ellenállás jellegű érzékelő
meanderes: oda-vissza kanyargó
multiplier: fotoelektron-sokszorozó
NEP: zajjal egyenértékű teljesítmény (Noise Equivalent Power)
NTC: negatív hőmérsékleti tényező (Negative Temperature Coefficient)
Ohmos: rezisztív
optocsatoló: LED-ből és fotodiódából (fototranzisztorból) álló integrált áramkör
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optoelektronika: az elektronika optikai vonatkozású része
optokapu: LED-ből és fotodiódából (fototranzisztorból) álló helyzetérzékelő
permeabilitás: mágnesezhetőség
piezoelektromos: mechanikai feszültségre töltéssszétválasztással reagáló
piezorezisztív: mechanikai feszültségre fajlagos ellenállás-változással reagáló
PIN dióda: olyan dióda, ahol a p és az n típusú dotálás nem ér össze, hanem közötte saját vezetésű, dotálatlan
(intrinsic) réteg van
potenciométer: változtatható ellenállás
PSD dióda: analóg helyzetérzékelő fotodióda (Position Sensitive Diode)
PTC: pozitív hőmérsékleti tényező (Positive Temperature Coefficient)
QE: kvantumhatásfok (Quantum Efficiency)
radiant sensitivity: sugárzási érzékenység
rezisztív: ohmikus ellenállásos
Seebeck-effektus: Tomas Johann Seebeck (1770–1831) által felfedezett jelenség
slider: csúszka
spectrum: színkép
stator: szenzor állórésze
szenzor: érzékelő
temperature coefficient: hőmérsékleti tényező
tenzometrikus: alakváltozásból származó
termofeszültség: a Seebeck-effektus hatására keletkező feszültség
transzformátor: feszültségátalakító
transzverzális: keresztirányú
trimmer: beállító
Wheatstone-híd: négy ellenállásból álló mérőkapcsolás
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
Szenzorok (elmélet és gyakorlat). Lambert, Miklós. 2009. INVEST-MARKETING Bt..
Microsensors. Gardner. 1994. Wiley.
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3. fejezet - Aktuátortechnika
1. Az aktuátorok osztályozása
1.1. Az aktuátorok helye mechatronikai rendszerekben
A mechatronikai rendszerekben a beavatkozó vagy működtető, végrehajtó elemek ugyanolyan fontosak, mint a
szenzorok, hiszen ezek nélkül a rendszer nem működhet. Mivel ezekre egyik magyar kifejezés sem igazán
megfelelő, az aktuátor szót fogjuk használni. Az aktuátorok közös jellemzője, hogy beavatkoznak valamilyen
anyag- vagy energiafolyamba. Bemenetük mindig villamos jel, amelynek legtöbbször teljesítmény szinten kell
rendelkezésre állnia. Egy korszerű mechatronikai berendezés általános felépítését mutatja a 3.1.1.1. ábra.

3.1.1.1. ábra
Az aktuátorok nagyon sokfélék lehetnek. Fizikai működési módjuk alapján szokták osztályozni őket:
• mechanikus (villamos érintkezők és kapcsolók)
• elektronikus (teljesítménytranzisztor, tirisztor, triak)
• elektromágneses (egyen- és váltakozó áramú motorok, lineáris motorok)
• termikus(bimetallok, halmazállapot-változással működő aktuátorok)
• pneumatikus (pneumatikus hengerek, motorok)
• hidraulikus (hidraulikus hengerek, motorok)
• piezoelektromos (transzlátorok, motorok)
• emlékező fémes (mesterséges izom)
• magnetostrikciós (transzlátorok)

102
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Aktuátortechnika

A továbbiakban az elektronikus, pneumatikus, hidraulikus aktuátorokkal e tárgy keretében nem foglalkozunk,
ezekkel külön tantárgyak foglalkoznak. A termikus aktuátorok mechatronikában betöltött szerepe csekély, ezért
ezekkel egyáltalán nem foglalkozunk. A tárgyalt anyag jelentős része az elektromágneses aktuátorokkal, a
villamos motorokkal foglalkozik.

2. Villamos érintkezők és kapcsolók
2.1. Az érintkezőpár modellje
Az áramkörökben megtalálható mechanikus kapcsolatokat első pillanatban egyszerűen átugorhatnánk. A
rendszerek meghibásodásait analizálva azonban hamar kiderül, hogy a hibák jelentős részét mechanikus
kontaktusokra visszavezethető problémák okozzák. Induljunk ki egy egyszerű villamos érintkezőpár
modelljéből, amelynek az lenne a feladata, hogy érintkezés esetén zérus átmeneti ellenállást biztosítson. A
modellt a 3.2.1.1. ábra mutatja.

3.2.1.1. ábra Forrás: Bárány: Finommechanika
Az első fontos tudnivaló, hogy bárhogyan képezzük ki az érintkező felületeket, a felületi érdesség miatt teljes
felületen történő érintkezést nem lehet megvalósítani. Ebből következik, hogy a pontszerű érintkezéseknél az
áramvonalak összesűrűsödnek, és egy ún. szűkületi ellenállás-növekedést okoznak, mert az érintkezésnél sokkal
kisebb lesz a vezető keresztmetszete. Ehhez járul még hozzá az átmenetből eredő ellenállás-növekedés. Az
érintkezéskor 4 állapotot szokás megkülönböztetni, ezek: 1. fémes (itt megbízhatóan mindig van áramvezetés);
2. kvázifémes (molekuláris vastagságú szigetelőhártya itt is van, áramvezetés pedig hol van, hol nincs,
bizonytalan állapot áll fenn); 3. szigetelőhártya, áramvezetés nincs; 4. egyáltalán nem érintkező felületek. A
fenti modell alapján két következtetést lehet levonni: az egyik, hogy a kvázifémes állapotban bekövetkező
változások (hol van áramvezetés, hol nincs) az érintkező zaját fogják okozni. A másik, hogy mennél nagyobb az
érintkezőpárt összeszorító erő, annál kisebb lesz az érintkezés átmeneti ellenállása. Ezért arra kell törekedni,
hogy az érintkezőket összeszorító erő a használat során soha ne csökkenjen le.
Az érintkezők anyagai alkalmazástól függően nagyon sokfélék lehetnek. Általános követelmény, hogy ne
oxidálódjanak, ezért előtérbe kerülnek a nemesfémek és ötvözeteik, pl. Pt-Ir, Au-Ag, Pt-Au, Au-Ni, Pd-Ag.
Fontos megjegyezni, hogy olyan anyag nincs, ami rugó céljára is, valamint érintkező céljára is alkalmas lenne,
ezért a gyakorlatban a két funkciót mindig szétválasztják.

2.2. Reed érintkezők
A villamos érintkezők nyitásánál és bontásánál gyakran képződik villamos ív, amely az érintkező felületeket
erodálja. Ebben nagy szerepe van az oxidációnak, amit viszont ki lehet védeni, ha az érintkezőket oxigénmentes
közegbe helyezzük. Így jutunk el a 3.2.2.1. ábrán látható védett érintkezőjű kontaktusokhoz. Az üvegcsőben
védőgáz vagy nemesgáz van. A mágneses kör az érintkezőkön keresztül záródik. Ennek az a feltétele, hogy az
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érintkezők legalább részben ferromágneses anyagból készüljenek. Az érintkezőpár működtetése állandó
mágnessel vagy elektromágnessel történik.

3.2.2.1. ábra Forrás: Bárány: Finommechanika
A következő, 3.2.2.2. ábra az állandó mágnesekkel működtetett reed érintkezőpárokat mutatja.
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3.2.2.2. ábra Forrás: Bárány: Finommechanika
Néhány alkalmazási példát mutat a 3.2.2.3. ábra az elektromágneses működtetésre:
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3.2.2.3. ábra Forrás: Bárány: Finommechanika
A reed érintkezőket előszeretettel használják biztonsági rendszereknél, valamint olyan helyeken, ahol nagyon
nagy kapcsolási számokat (106…108 kapcsolás) kell megbízhatóan teljesíteni.

2.3. Billenőkapcsolók
A billenőkapcsolóknak az az alapvető feladatuk, hogy az áramkört a lehető legrövidebb időn belül kapcsolják be
vagy ki, és a bekapcsoláskor minél kisebb (ideálisan zérus) átmeneti ellenállással, kikapcsoláskor pedig minél
nagyobb (ideálisan végtelenül nagy) szigetelési ellenállással rendelkezzenek. Ezek mellett ne fordulhasson elő
bizonytalan (a bekapcsolt és a kikapcsolt helyzet közötti) állapot. Egy tipikus billenőkapcsoló mechanizmust
mutat a 3.2.3.1. ábra.
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3.2.3.1. ábra Forrás: Bárány: Finommechanika

2.4. Mikrokapcsolók
Mikrokapcsolóknak azokat a kapcsolókat nevezik, amelyeknél a működtető elem útkülönbsége nagyon kicsiny,
0,1…1 mm. Méreteik különbözőek, egy miniatűr kivitelt mutat a 3.2.4.1. ábra.
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3.2.4.1. ábra
A mikrokapcsolók elméleti jelleggörbéit (a működtető elemre ható erőhatást a működtető elem elmozdulásának
függvényében) mutatja a következő, 3.2.4.2. ábra.
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3.2.4.2. ábra Forrás: Bárány: Finommechanika
A 3.2.4.2. ábrából látható, hogy a kioldási helyzet nem esik egybe a kapcsolási helyzettel. Ez a tulajdonság
minden mikrokapcsolóra jellemző. A mikrokapcsolók finommechanikai szerkezetek, úgy tervezik őket, hogy a
működtetés során keletkező súrlódási veszteségek minél kisebbek legyenek, ezért rugalmas csapágyazásokat és
élágyazásokat tartalmaznak. Néhány gyakorlatban alkalmazott megoldást mutat a 3.2.4.2. és 3.2.4.3. ábra.
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3.2.4.3. ábra Forrás: Bárány: Finommechanika

3.2.4.4. ábra Forrás: Bárány: Finommechanika
A mikrokapcsolókat általában helyzetérzékelésre használják. Hátrányos tulajdonságuk a mozgó érintkező
„pergése”. A jelenség lényege, hogy átkapcsoláskor a mozgó érintkező ütközése nem tökéletesen rugalmatlan,
hanem részben rugalmas, ezért a mozgó érintkező az álló érintkezőről visszapattan, ami a további feldolgozást
végző nagy sebességű digitális áramköröket megzavarhatja, ezért ilyenkor pergésgátló kapcsolásokat kell
alkalmazni.

3. Elektromágneses aktuátorok
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3.1. Az elektromotorok munkapontja
Az elektromágneses aktuátorok közös jellemzője, hogy az aktuátor mindig tartalmaz elektromágnest. Ide
tartozik az összes elektromotor. A motoroknál a legfontosabb jellemző a nyomaték-fordulatszám jelleggörbe, de
ugyanilyen fontos a terhelés nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje, valamint az, hogy a létrejött munkapontok
stabilak-e. Ezt a következő, 3.3.1.1. ábra segítségével mutatjuk be.

3.3.1.1. ábra
A 3.3.1.1. ábrán a B és a D munkapont lesz stabil, innen kibillentve a rendszert, mindig visszaáll a dinamikus
egyensúly. A C munkapont instabil lesz, innen a rendszer vagy a B, vagy a D pontba áll be.

3.2. Az elektromotorok általános jellemzői
Az elektromotorokat két nagy csoportba lehet sorolni: forgó mozgást előállító motorokra és egyenes vonalú
elmozdulást előállító lineáris motorokra. Az esetek kb. 95–99%-ában forgó mozgást előállító motorokat
használunk, ezért e tantárgy keretében a lineáris motorokkal nem foglalkozunk, bár jelentőségük növekvőben
van (pl. dinamikus hangszóró vagy teljesítmény szinten a mágnesesen lebegtetett vasút).
Az elektromotoroknál a tápfeszültség értéke, az áramnem, a fázisszám, a felvett áram, a leadott mechanikai
teljesítmény, a fordulatszám és a nyomaték a legfontosabb jellemzők, amelyek közismertek, és általában a
gyártók meg is adják ezeket az adatokat. Mechatronikai rendszerekben azonban a dinamikus, állandóan változó
munkapontok jellemzőek, erre való tekintettel, különösen a szervomotorok esetében, még más tulajdonságokat
is figyelembe kell venni.
A gyakorlati alkalmazás szempontjából a legfontosabb jellemző a nyomaték-fordulatszám jelleggörbe. Ezen
kívül fontosak még:
• hatásfok: η = Pmech/Pvill
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• vezérelhetőség: v = nmax / nmin
• merevség: m = ΔM/Δn
• fajlagos teljesítmény: Pmech/Gvagy Pmech/V
• élettartam (megbízhatóság)
• zavarforrás
• ár, költségek

4. Egyenáramú törpemotorok
4.1. Működési elv
Történetileg nézve legkorábban az egyenáramú motorok jelentek meg az elektromágneses aktuátorok közül.
Működésüket a legegyszerűbb, kétpólusú forgórészű motormodellen lehet megérteni. Lényeges ismertetőjelük,
hogy a forgórészbe az áramot a keféken és a kommutátoron keresztül vezetjük be. A kommutátor feladata az
áram irányának „automatikus” kapcsolgatása, hogy a folyamatos forgás fennmaradjon. Ezt mutatja be a
következő, 3.4.1.1. ábra.

3.4.1.1. ábra
A kétpólusú motorokat a gyakorlatban nem használják, mert nyomatékképzésük nem egyenletes és holtponttal
rendelkeznek. Érdekességként említjük meg, hogy Jedlik Ányos villanydelejes forgonya is egy kétpólusú
szerkezet volt. A legegyszerűbb konstrukció, amelynek nincs holtpontja, az ún. 3-T forgórészű motor. Ezt máig
alkalmazzák, vázlatát a következő, 3.4.1.2. ábra mutatja.
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3.4.1.2. ábra
Az egyenáramú szervomotoroknak ma is nagy jelentőségük van, a hatásfok szempontjából a legjobbak. A mai
motorok állórésze állandó mágnest tartalmaz, így a gerjesztéshez nem kell egy másik elektromágnest és ezzel
villamos teljesítményt felhasználnunk. Ezért ezek a mai motorok tulajdonságaikat tekintve teljesen
egyenértékűek a külső gerjesztésű motorokkal, ezt mutatja a 3.4.1.3. ábra.

3.4.1.3. ábra

4.2. Feszültségegyenlet és helyettesítő kép
A mechatronikában az egyenáramú szervomotorokat (DC servo, Direct Current) a külső gerjesztésű motorokból
származtatjuk. A feszültségegyenlet az induktivitás elhanyagolásával:
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ahol U a motorra kapcsolt feszültség, Ra a forgórész tekercselésének ellenállása, i az armatúra (forgórész) áram,
ΔUkefe a keféken eső feszültség, amely nem követi az Ohm-törvényt, közel állandónak vehető, Uipediga
forgórész tekercseiben forgás közben indukálódott feszültség. A ΔUkefe a kefék és a kommutátor anyagától
függ, szénkeféknél ΔUkefe = 1…2 V, nemesfém keféknél ΔUkefe= 0,1…0,2 V. A korszerű, kis teljesítményű
motoroknál az utóbbit alkalmazzák, és ekkor a feszültségegyenlet tovább egyszerűsíthető, mindössze két tagból
áll: az egyik arányos a hőveszteséggel (rézveszteség), a másik, az indukált feszültség a leadott mechanikai
teljesítménnyel. Az indukált feszültség nagysága a fordulatszámtól függ, értelme a Lenz-törvény szerint mindig
ellentétes a rákapcsolt feszültséggel.

A kM-et a szakirodalom motorállandónak nevezi, ω a forgórész szögsebessége. A motor nyomatéka a
forgórészben folyó áramtól függ:

A motor egyszerűsített helyettesítő képét a 3.4.2.1. ábra mutatja.

3.4.2.1. ábra

4.3. Jelleggörbék
Az egyenáramú szervomotorok jelleggörbéit a következő, 3.4.3.1. és 3.4.3.2. ábrák mutatják.
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3.4.3.1. ábra Forrás: TU Ilmenau

3.4.3.2. ábra Forrás: TU Ilmenau
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A 3.4.3.2. ábrán M0 a motor indítónyomatéka. Látható, hogy itt a legnagyobb a motoráram. Minden motornak a
saját forgásban tartásához szükséges egy nyomaték: ez a veszteségi nyomaték, MR. A 3.4.3.2. ábrával
kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy a motorteljesítmény maximális értéke soha nem esik egybe a hatásfok
maximumával (vagy erre, vagy arra méretezünk), ezt a motorok kiválasztásánál mindig figyelembe kell venni.

4.4. Vezérlési lehetőségek
A szervomotorokat az jellemzi, hogy különböző tápfeszültségekkel képesek működni, mégpedig mindkét
forgásirányban.

3.4.4.1. ábra Forrás: TU Ilmenau
A 3.4.4.1. ábra azt mutatja, hogy a motor kapocsfeszültségének változtatásával a jelleggörbék egymással
párhuzamosan tolódnak el, a motor merevsége nem változik. Ha a fordulatszámot előtét-ellenállás
alkalmazásával próbáljuk változtatni, másképpen változnak meg a jelleggörbék. Ezt mutatja a 3.4.4.2. ábra.
Ilyenkor a motor merevsége lecsökken, feladatát nehezebben képes megoldani, a gyakorlati szempontból ez a
rosszabb választás. Ebből következően a két vezérlési mód közül a kapocsfeszültség változtatását célszerű
alkalmazni, az előtét-ellenállás alkalmazását kerülni kell.
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3.4.4.2. ábra Forrás: TU Ilmenau

4.5. Kiviteli formák
A motoroknál (nem csak az egyenáramú motoroknál) az állórész és forgórész elrendezését tekintve különböző
megoldások lehetségesek. Ezeket foglalja össze a következő, 3.4.5.1. ábra.
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3.4.5.1. ábra Forrás: TU Ilmenau
A gyakorlatban leginkább a hengeres kialakítású, és azon belül is a belső forgórészű konstrukcióval
találkozhatunk.

4.6. Keménymágneses anyagok
A motorok hatásfokát döntően befolyásolja az állandó mágnesekkel létrehozott gerjesztés, a légrés mágneses
indukciója. Ezért érdemes figyelmet fordítani a keménymágneses anyagok fejlődésére, különös tekintettel a
jövőben rejlő tartalékokra. Ezt mutatja a 3.4.6.1. ábra.
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3.4.6.1. ábra Forrás: Vakuumschmelze, Hanau
A ma használatos kemény mágnesanyag háromféle lehet:
• öntött, köszörült Alnico,
• szinterelt kerámia (ferrit),
• ritkaföldfém (NdFeB, SmCo, PtCo).
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A keménymágneses anyagokról még annyit érdemes megjegyezni, hogy ezek nemcsak mágnesesen kemények,
hanem anyagszerkezetileg is, csak köszörüléssel munkálhatók meg, úgy is csak korlátozottan.

4.7. Légréstekercses motorok
Az utóbbi évtizedekben, éppen a keménymágneses anyagok fejlődésével összefüggésben teret hódítottak a
légréstekercses motorok. Ezek közös jellemzője, hogy a nyomatékot nem az álló- és forgórész mágneseinek
kölcsönhatásával állítják elő, hanem az ún. Lorentz-erő segítségével, amely mágneses térben elhelyezett
vezetőben folyó áramra hat. A működési elvet a 3.4.7.1. ábra mutatja.

3.4.7.1. ábra Forrás: TU Ilmenau
A légréstekercses motorok előnyös tulajdonsága, hogy csak a tekercs forog, így a forgórész tehetetlenségi
nyomatéka nagyságrendekkel kisebb, nincs vasveszteség (hiszterézis veszteség), nincs örvényáramú veszteség,
és a konstrukcióból következően a forgórész induktivitása a vasmagos motorokhoz viszonyítva több
nagyságrenddel kisebb. Mindezek miatt a légréstekercses motorok kiválóan alkalmasak gyors szabályozási
körök működtető elemének.
A légréstekercses motoroknál is léteznek radiális és axiális fluxusú konstrukciók.

4.8. Hengeres légréstekercses konstrukciók
A hengeres konstrukcióknál a mágnesezettség radiális. Jellegzetes képviselője az ún. Faulhaber- (Dr. Fritz
Faulhaber) típusú tekercselés. A motor metszetét a 3.4.8.1. ábra mutatja.
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3.4.8.1. ábra Forrás: Faulhaber
A forgórész serleg alakú, képe a 3.4.8.2. ábrán látható.

3.4.8.2. ábra Forrás: Faulhaber
A Faulhaber-típusú motorokkal 80% feletti hatásfok is elérhető, persze csak egy nagyon szűk
üzemmódtartományban.

4.9. Tárcsás konstrukciók
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A légréstekercses motorok axiális irányú mágnesezettséggel, tárcsás kivitelben is elkészíthetők, ilyen forgórészt
mutat a 3.4.9.1. ábra.

3.4.9.1. ábra Forrás: Faulhaber
Felhasználási szempontból az axiális és radiális fluxusú motorok tulajdonságai egymáshoz nagyon hasonlóak.

4.10. Motormeghajtó áramkörök
Az egyenáramú szervomotorokat leggyakrabban hídkapcsolásban (H-bridge) alkalmazzuk. A hídkapcsolás
összesen öt üzemmódot tesz lehetővé: előre-hátra hajtás, előre-hátra fékezés és szabadon futás. A szakirodalom
ezt nevezi 4/4-es működtetésnek. Egy ilyen teljes hidas kapcsolás vázlatát mutatja a 3.4.10.1. ábra.
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3.4.10.1. ábra
A hídkapcsolásos vezérlésekre kész integrált áramkörök állnak rendelkezésre, ezeket motormeghajtóknak
nevezzük. Az áramköröket olyan gyors működésű FET-ekkel építik, hogy a motorok fordulatszám-vezérlését
(pontosabban -szabályozását) PWM (Pulse Width Modulation, impulzusszélesség-moduláció) módszerrel lehet
megoldani. Egy motormeghajtó teljesítmény integrált áramkört mutat a 3.4.10.2. ábra.

3.4.10.2. ábra Forrás: SGS

5. Léptetőmotorok
5.1. A léptetőmotorok modellje
A léptetőmotor meghatározása:
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A léptetőmotor egy digitálisan vezérelhető elektromágneses aktuátor, legtöbbször forgó mozgás előállítására
szolgál.
A léptetőmotor alkalmazási területe:
Léptetőmotorokat általában akkor alkalmazunk, amikor a mozgássá átalakítandó információ digitális formában
áll rendelkezésre, és a kimenetről nincs visszacsatolásunk, tehát nem szabályozási, hanem vezérlési feladatról
van szó.
A léptetőmotor legfontosabb tulajdonságai felhasználási szempontból:
• a motor szögsebessége csak kivételes esetben állandó;
• a meghatározott lépésszög miatt a motor forgórésze csak diszkrét helyzetekben állhat meg;
• a motor álló helyzetben is áramot fogyaszt, ilyenkor a hatásfoka nulla;
• digitális rendszerekhez könnyen illeszthető.
A léptetőmotorok legfontosabb ismérvei:
• a forgórész fogazott lágyvas vagy állandó mágnes;
• nincs árambevezetés a forgórészbe;
• az állórész az óramotorok kivételével többfázisú tekercseléssel rendelkezik;
• a szögsebesség általában nem egyenletes, a motor „darabol”, kis lépésfrekvenciáknál a szögsebesség irányt
vált.
A léptetőmotor működését az alábbi, 3.5.1.1. ábra segítségével lehet legkönnyebben megérteni.
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3.5.1.1. ábra
A valóságban mechanikus kapcsolók helyett mikroprocesszorral vezérelt kapcsolótranzisztorokat találunk. A
kapcsolók ciklikus működtetésével a mágneses mezőt egy-egy lépéssel továbbléptetjük, ami magával viszi a
forgórészt, közben nyomaték leadására képes.

5.2. A léptetőmotorok jelleggörbéi
A léptetőmotorokra legjellemzőbb a lépésfrekvencia-nyomaték jelleggörbe. Ezt mutatja a 3.5.2.1. ábra.
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3.5.2.1. ábra
Az A tartományra jellemző, hogy ezen belül képes a motor egy lépésen belül elindulni vagy leállni (start-stop
üzem). A B tartományban ez már nincs meg, itt csak átmenetileg lehet működtetni a léptetőmotort. Induláskor és
leálláskor vissza kell térni az A tartományba. A C tartományban nem lehetséges működtetni a léptetőmotort.

5.3. A statikus jelleggörbe
A statikus nyomatéki jelleggörbe egy szinuszhoz hasonló görbe a forgórész szögelfordulásának függvényében
(3.5.3.1. ábra).
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3.5.3.1. ábra
A statikus jelleggörbét illetően fontos észrevenni, hogy a forgórész ideálisan pontos szöghelyzetében a
forgatónyomaték értéke éppen zérus. Ahhoz, hogy nyomaték legyen, kismértékű szögelfordulás (szöghiba)
szükséges.

5.4. A dinamikus jelleggörbe
A dinamikus jelleggörbénél az időbeli változásokra is tekintettel kell lenni. Mivel a léptetőmotor működése
másodrendű modellel közelíthető, nem meglepő, hogy alacsony lépésfrekvenciáknál csillapodó túllendülések
következnek be. Ezzel az a baj, hogy beálláskor a szögsebesség előjelet vált, a gyakorlatban a motor nagyon
hangossá válik. Nagy lépésfrekvenciáknál a szögsebesség csaknem folytonos. Ezeket mutatja a 3.5.4.1. ábra.
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3.5.4.1. ábra

5.5. A léptetőmotorok fajtái
A léptetőmotorokat a forgórész kialakítása alapján 3 nagy csoportba szokás sorolni. A táblázatot a 3.5.5.1. ábra
mutatja.
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3.5.5.1. ábra Forrás: TU Ilmenau
A reluktancia léptetőmotorok forgórésze fogazott, mágnesesen lágy anyag.
Az állórész és a forgórész fogszáma különböző.
Az állandómágneses léptetőmotorok forgórésze radiálisan mágnesezett permanens mágnesből készül, állórésze
pedig hasonló a reluktancia motoréhoz. Az állandó mágnes miatt a tekercsek gerjesztetlen állapotában is van
tartó nyomaték.
A hibrid léptetőmotorok a legelterjedtebb típusú léptetőmotorok. Elterjedésüket kedvező paramétereik
indokolják. A hibrid motorok ötvözik a reluktancia és az állandómágneses motorok előnyeit.

5.6. A léptetőmotorok vezérlése
A léptetőmotorokat vezérlési szempontból két csoportra lehet osztani:
• unipoláris és
• bipoláris vezérlésűekre.
Unipoláris vezérlésnél a tekercselésnek csillagpontja van, és a tekercseket kapcsolótranzisztorok kapcsolják be
és ki. A vezérlést a 3.5.6.1. ábra mutatja.
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3.5.6.1. ábra
A bipoláris vezérléshez (3.5.6.2. ábra) feleannyi tekercs, de kétszer annyi tranzisztor szükséges, mert a
tekercsekben meg kell fordítani az áram irányát (hídkapcsolás).
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3.5.6.2. ábra
A mikrolépéses üzemmód esetén a teljes lépést rendszerint a 2 hatványai szerint elosztjuk úgy, hogy a
motorfázisok árama a 3.5.6.3. ábra szerint alakuljon. Ennek az elektronikus aláosztásnak azonban csak akkor
van értelme, ha a mikrolépések a súrlódási és terhelési viszonyok miatt valóban be is következnek.
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3.5.6.3. ábra
A léptetőmotorokat a meghajtó elektronika fázisszáma alapján is szokás osztályozni.
A fázisszám a léptetőmotor meghajtását végző áram fázisainak számát jelenti, amelyet az egyes fázisok között
lévő villamos fázisszöggel tudunk jellemezni. A fázisszám így a motor függetlenül kapcsolható tekercseinek
számát is jelenti, amely konstrukciós alapjellemző.
Az alábbi táblázat a fázisszám-fázisszög összefüggést (φ=360º/z) mutatja, azzal a megjegyzéssel, hogy
egyfázisú konstrukciót nem lehet, öt fázisnál nagyobb fázisszámot pedig gazdaságossági okokból nem érdemes
készíteni.
Fázisszám (z)

fázisszög (φ)

tulajdonság

2

180°

csak óraszerkezetekben használják

3

120°

ritkább, mint a négyfázisú

4

90°

a leggyakoribb

5

72°

a legkisebb lépésszög

5.7. Gyakorlati megvalósítások
A léptetőmotorok gyakorlati megvalósításainál a konstruktőrök törekednek a kis lépésszögű, nagy nyomatékú
motorok előállítására. Ennek az az oka, hogy a léptetőmotorok alkalmazásával tulajdonképpen hajtóműveket
lehet megtakarítani, mert a DC motorokkal szemben a léptetőmotorok fordulatszáma alacsony, nyomatékuk
viszonylag nagy. Az egyik legkedveltebb konstrukció a két- (fizikailag négy-) fázisú, 1,8°-os lépésszögű
léptetőmotor. Ennél 1 körülforduláshoz 200 teljes lépés szükséges. A forgórész sok pólusát ún. homopoláris
kivitellel érik el, amely konstrukcióra az jellemző, hogy a forgórészben egy darab axiálisan mágnesezett állandó
mágnes van. A 3.5.7.1. ábrán csak három póluspárt láthatunk, de az elv több póluspárnál is ugyanaz.

132
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Aktuátortechnika

3.5.7.1. ábra
A 3.5.7.2. ábrán egy hibrid háromfázisú léptetőmotor álló- és forgórészét láthatjuk, a következő, 3.5.7.3. ábrán
pedig néhány szétbontott kétfázisú léptetőmotor látható.

3.5.7.2. ábra

133
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Aktuátortechnika

3.5.7.3. ábra Forrás: Wikipédia

6. Elektronikusan kommutált motorok
6.1. Működési elv
Az egyenáramú motoroknak alapvető jellemzője a mechanikus kommutáció. Egyúttal ez, tehát a kefék, a
kommutátor és különösképpen a kettő kapcsolata a legproblematikusabb része az egyenáramú motoroknak.
Leginkább a kefék, de legtöbbször a kommutátor is kopnak, a motor élettartama során elhasználódnak. Mivel a
működéshez az áramot a forgásban lévő forgórész tekercseibe kell vezetni, ez csak kisebb-nagyobb szikrázások
árán lehetséges, ami viszont zavarforrást jelent minden elektronikus készülék számára.
Mivel a tekercsek kapcsolgatása csak álló rendszerben lehet problémamentes, az elektronikus kommutátorú
motorban az állórész és a forgórész szerepe felcserélődik. Ezeknél a motoroknál a forgórész tartalmazza az
állandó mágnest (ebbe így nyilvánvalóan nem kell áramot vezetni), a tekercselés pedig áll, ez képezi az
állórészt, amelynek tekercseiben folyó áramot azonban kommutálni kell, méghozzá elektronikus eszközökkel
(ezek gyakorlatilag kapcsolótranzisztorok).
Ahhoz, hogy az állórész tekercseit megfelelően kapcsolni tudjuk, a forgórész szöghelyzetét a motornak magának
ismernie kell. Ehhez különféle érzékelőket és vezérléseket használnak. Ezek a következők lehetnek:
• Hall-generátoros,
• optoelektronikai,
• csatolótranszformátoros,
• indukált feszültséges vezérlések.
Az elektronikusan kommutált motorokat szokás EC (Electronically Commutated) vagy BLDC (Brushless Direct
Current) motoroknak is nevezni. A szakirodalom gyakran szinkron motornak is nevezi. Ez igaz is, de hozzá kell
tenni, hogy a forgó mágneses mező frekvenciáját maga a motor vezérli.

6.2. Az EC motorok típusai
Kétfázisú, kétütemű motorok. Az egyfázisú tekercselés előnye: az egyszerű kapcsolóelektronika (3.6.2.1.
ábra). Az egyfázisú tekercselés hátránya: nullanyomatékú helyek vannak (ezt egyirányú forgás esetén légrésaszimmetriával lehet kiküszöbölni).

134
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Aktuátortechnika

3.6.2.1. ábra Forrás: Rajki
Háromfázisú, háromütemű motorok. Ahhoz, hogy a forgórész minden helyzetében nyomaték keletkezzen,
minimum három tekercsre van szükség (3.6.2.2. ábra).Ezeknél a motoroknál a tekercskihasználás kedvezőtlen.

3.6.2.2. ábra Forrás: Rajki
Négyfázisú, négyütemű motorok. A nagyobb fázisszám miatt kisebb a nyomatéklüktetés és jobb a kihasználás
(3.6.2.3. ábra).Előnye, hogy az éppen nem gerjesztett tekercsekben keletkező indukált feszültség könnyen
felhasználható a tekercsek vezérlésére.
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3.6.2.3. ábra Forrás: Rajki
Háromfázisú, hatütemű motorok. A tekercselés klasszikus háromfázisú tekercselés, amelyet híd táplál
(3.6.2.4. ábra). Előnyök: a nyomatéklüktetés minimális, a kihasználás a legkedvezőbb. Hátránya: az indukált
feszültséggel nem lehet a vezérlést megvalósítani, és a vezérlés bonyolultabb.

3.6.2.4. ábra Forrás: Rajki
Megjegyzendő, hogy ennél a megoldásnál a csillagpont nincs a tápfeszültségre kötve. Aszerint, hogy mely
tranzisztorok vannak nyitva vagy zárva, a csillagpont potenciálja ingadozik.

6.3. Jelleggörbék
Az elektronikusan kommutált motorok konstrukciósan a léptetőmotorokhoz, tulajdonságaikat illetően pedig
(nyomaték-fordulatszám jelleggörbék) az egyenáramú szervomotorokhoz hasonlítanak. A 3.6.3.1. ábrán a
szaggatott vonalak a melegedés hatására bekövetkező változásokat mutatják.
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3.6.3.1. ábra
Az EC motoroknál a maximális teljesítmény és a maximális hatásfok éppúgy nem esik egybe, mint az
egyenáramú motoroknál. A hatásfok maximális értéke a DC motorok által elérhető érték alatt van, mert a
motorhoz tartozó elektronika is fogyaszt villamos teljesítményt.

6.4. Vezérlések
A fordulatszám-szabályozáshoz, a hagyományos egyenáramú motortól eltérően, az elektronikusan kommutált
motoroknál legtöbbször nem szükséges tachogenerátor. Egy armatúratekercs két egymást követő tápfeszültségre
kapcsolása között az indukált feszültség előjelet vált, így ebben az időszakban a forgás által előállított indukált
feszültség nagysága egyenirányító segítségével fordulatszám-jeladóként felhasználható. A fordulatszámmal
arányos simított egyenfeszültséget hídra kapcsoljuk. Névleges fordulatszámnál a híd kiegyenlített állapotban
van, ettől eltérő fordulatszám esetén a hídfeszültség nem lesz nulla. Ezt felerősítve a jel alkalmas egy oszcillátor
amplitúdójának és ezzel a tranzisztorok munkapontjának változtatására. Egy ilyen vázlatos kapcsolást mutat a
3.6.4.1. ábra.
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3.6.4.1. ábra Forrás: Rajki

6.5. Radiális fluxusú EC motorok
Egy radiális fluxusú, légréstekercses EC motor robbantott ábráját mutatja a következő, 3.6.5.1. ábra.
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3.6.5.1. ábra Forrás: Faulhaber
Egy vasmagos, belső forgórészű EC motort mutat a következő, 3.6.5.2. ábra.
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3.6.5.2. ábra

6.6. Axiális fluxusú EC motorok
Azokban az esetekben, amikor fontos a lapos, tárcsaszerű kivitel, axiális fluxusú EC motorokat alkalmaznak.
Ilyenek a számítástechnikában használt lemezmeghajtók motorjai. Erre mutat példát a következő, 3.6.6.1. ábra.
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3.6.6.1. ábra
Egy tárcsás kivitelű lemezmeghajtó képét mutatja a következő, 3.6.6.2. ábra.

3.6.6.2. ábra

6.7. EC motorok ipari alkalmazásai
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Az EC motorokat egyre szélesebb körben alkalmazzák nemcsak a számítástechnikában, hanem más területeken
is, például az autótechnikában, egyéb közlekedési eszközöknél: trolibuszoknál, villamosoknál és a
vasúttechnikában is.

6.8. A hibrid hajtások EC motorjai
A hibrid hajtású gépjárművek olyan gépjárművek, amelyeknél megtalálható a hagyományos belső égésű motor
is, de amellett villamos hajtással is rendelkeznek. Az ilyen gépjárművek üzeme gazdaságosabb a
hagyományoshoz viszonyítva, ugyanakkor nem jelentenek áttörést, mintegy átmenetet képeznek a mai
hagyományos és a jövő villanyautói között. Példának a Toyota Priust választjuk, amelynek hajtásláncát a
következő, 3.6.8.1. ábra mutatja.

3.6.8.1. ábra Forrás: Toyota
A hajtásláncban két villamos motor is található, mind a kettő elektronikusan kommutált (vezérelt). A következő
ábra az elektronikusan kommutált hajtómotor sematikus vázlatát mutatja. A lényeg, hogy a következő fázis
tekercselésére csak akkor kapcsolódik rá a feszültség, ha a forgórész már abban a helyzetben van, hogy a
következő fázis tovább képes folytatni a forgást és a nyomatékképzést. Az elektronikusan kommutált motor
vázlatos felépítését a 3.6.8.2. ábra mutatja.
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3.6.8.2. ábra Forrás: Toyota
A hajtómotor háromfázisú táplálását IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) tranzisztorokkal felépített,
változtatható frekvenciájú inverter biztosítja, amelynek frekvenciáját maga a motor vezérli. Meg kell jegyezni,
hogy az elektromotoros hajtású autóknál sokkal nagyobb gyorsulásokat lehet elérni, mint a hagyományos belső
égésű motorokkal hajtott autóknál.

7. Aszinkron motorok
7.1. Árnyékolt pólusú motorok
5 W-nál kisebb teljesítmények esetében elterjedésük széles körű, néhány évtizeddel ezelőtt szinte kizárólagos
motortípus volt kis teljesítményű hajtásoknál. A gerjesztőtekercset a hálózatra kapcsolva kialakul egy fluxus. Ez
a pólusokon két részre oszlik: a főfluxusra és a segédfluxusra. A fluxus azon része, amelyik az árnyékoló
menetekkel is kapcsolatban van (ez a segédfluxus), az árnyékoló menetekben indukált feszültség hatására folyó
áram miatt fázisban késni fog az árnyékolatlan pólusíven áthaladó főfluxushoz képest. Így különböző fázisú,
térben is eltolt helyzetű fluxusok alakulnak ki a gépben, amelyek közelítőleg elliptikus forgómezőt hoznak létre.
Egy árnyékolt pólusú motor nyomaték-fordulatszám jelleggörbéjét mutatja az alábbi, 3.7.1.1. ábra.
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3.7.1.1. ábra
Az árnyékolt pólusú motorokra az jellemző, hogy indítónyomatékuk kicsiny. Az indítónyomaték többek között
az árnyékoló menet rezisztanciájától és az árnyékolt pólusív nagyságától függ. Egy jellegzetes kialakítást mutat
a 3.7.1.2. ábra.
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3.7.1.2. ábra

7.2. Kondenzátoros motorok
Az elliptikus forgó mezőt nemcsak a fluxus leárnyékolásával, hanem kondenzátoros segédfázis előállításával is
létre lehet hozni. Ezeknek a motoroknak előnyös tulajdonságuk az egyszerű felépítés és az ebből következő
megbízható működés, hátrányuk a viszonylag kis indítónyomaték és a hálózati frekvenciához kötött
fordulatszám. Kondenzátoros motorokkal találkozhatunk a háztartásban is, pl. a mosógépeknél, fűnyíróknál.

7.3. Háromfázisú motorok
A háromfázisú váltakozó áramú hálózat segítségével egyszerűen létre lehet hozni egy forgó mágneses mezőt. A
három fázis időbeli lefutását mutatja a 3.7.3.1. ábra.
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3.7.3.1. ábra Forrás: Wikipédia
A háromfázisú motorok forgórésze rövidre zárt tekercselést tartalmaz, a forgórészbe árambevezetés nincs.
Működésük az indukció elvén alapul: a forgó mező a forgórészben feszültséget indukál, amely a Lenz-törvény
értelmében gátolni akarja a létrehozó hatást, így elfordul, miközben nyomaték leadására képes. Ezért is hívják
ezeket a motorokat indukciós motoroknak. A forgórész fordulatszáma mindig kissé lemarad a forgó mező
fordulatszámától, ez a szlip. (Szinkron fordulatszámnál nincs indukció, se nyomaték.) Egy háromfázisú
indukciós motor vázlatát mutatja a következő, 3.7.3.2. ábra.
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3.7.3.2. ábra Forrás: Wikipédia
A szlip és a nyomaték összefüggését láthatjuk az alábbi ábrán. Amennyiben a motor forgórésze a szinkron
fordulatszám felett van, a motorral fékezni is lehet, mint ahogyan azt a 3.7.3.3. ábra mutatja.

3.7.3.3. ábra Forrás: Wikipédia

7.4. Az aszinkron motorok konstrukciója
A háromfázisú indukciós motorokat azért is szeretik alkalmazni, mert szerkezeti felépítésük nagyon egyszerű,
különösebb karbantartást nem igényelnek. A motorokat széles teljesítménytartományban gyártják, példákat a
következő, 3.7.4.1. ábra mutat.
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3.7.4.1. ábra Forrás: Wikipédia
Egyetlen hátrányuk, hogy működésükhöz háromfázisú áramrendszer szükséges. Amíg ezt csak az 50 Hz-es
hálózat biztosította, a fordulatszámuk is gyakorlatilag állandó volt, ez hátrányos tulajdonságnak tekinthető. Az
egyfázisú hálózatból a háromfázisú áramrendszer előállítására már korábban is történtek kísérletek, ilyen volt
például a Kandó-féle fázisváltós mozdony. A háromfázisú frekvencia változtatása, ezzel a fordulatszám
változtatása azonban csak az utóbbi időkben vált lehetségessé.

7.5. Motormeghajtó áramkörök
A modern teljesítményelektronika megjelenésével lehetségessé vált a háromfázisú áramrendszer előállítása egy
fázisból, forgó villamos gép nélkül. Ezeket a félvezetőkkel megoldott berendezéseket invertereknek nevezzük.
Legfontosabb tulajdonságuk, hogy az általuk létrehozott háromfázisú rendszer frekvenciája (több esetben
feszültsége is) változtatható. Az inverterek segítségével megszüntethető az indukciós motoroknak az a hátránya,
hogy fordulatszámuk kötött, hiszen a meghajtó inverter frekvenciája változtatható. Ekkor természetesen változik
a motor nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje, ahogyan azt a 3.7.5.1. ábra mutatja.

3.7.5.1. ábra Forrás: Wikipédia
Mindebből az következik, hogy a teljesítményelektronika eszközeinek fejlődésével az inverteres hajtások
további térhódítása várható.

8. Piezoelektromos aktuátorok
8.1. Általános tulajdonságok
A piezoelektromos effektus azon ritka effektusok közé tartozik, amelyek oda-vissza működnek. Az
aktuátoroknál azt használjuk ki, hogy a piezoanyagra kapcsolt feszültség (tulajdonképpen a villamos erőtér)
deformálni képes a piezoanyag kristályszerkezetét, azaz villamos feszültség hatására elmozdulás jön létre.
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Jellemző rájuk a nagy feszültségigény (kV nagyságrend), a néhány mm-es elmozdulási tartomány (0,1%) és az
ezen belüli nm-es feloldás, a gyors működés és a viszonylag nagy kifejtett erő, nagy merevség.
Alacsony energiadisszipáció, magas hatásfok. Ennek az a magyarázata, hogy bár a feszültségnek nagynak kell
lennie, a piezoanyag szigetelő, tehát stacioner esetben nem folyik áram, csak akkor, amikor a piezo alkotta
kapacitást töltögetjük és sütögetjük. A piezokerámiáknál viszont jelentkezik egy másik hátrányos probléma: a
hiszterézis. A 3.8.1.1. ábrán azt mutatjuk be, hogy egy piezoaktuátor alakváltozása (ΔL) hogyan változik a
rákapcsolt villamos feszültség (U) függvényében.

3.8.1.1. ábra
Előnyös tulajdonság viszont, hogy mivel a piezokerámia által kifejtett erő viszonylag nagy, ez lehetőséget ad
arra, hogy mechanikai áttételekkel növeljük az elmozdulást.

8.2. Transzlátorok
A piezotranszlátorok általában oszlopos felépítésűek, a piezoelemeket megfelelő polaritással kapcsoljuk sorba.
Elvi felépítésüket a 3.8.2.1. ábra mutatja.

149
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Aktuátortechnika

3.8.2.1. ábra

8.3. Piezomotorok
A piezomotorok lehetnek forgó vagy lineáris motorok. A 3.8.3.1. ábrán egy viszonylag új fejlesztésű
elektronikusan vezérelt lineáris motort láthatunk, amelynek felbontása a μm alatti tartományban van.

3.8.3.1. ábra
Forgó piezomotorokat használnak kamerák autofókusz rendszereiben. Erre mutat példát a következő, 3.8.3.2.
ábra.
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3.8.3.2. ábra
A piezomotorok igen kis méretekben is elkészíthetőek. Működésük zajtalan, és fordulatszám-tartományuk
viszonylag alacsony (3.8.3.3. ábra).

3.8.3.3. ábra

8.4. Gyakorlati megvalósítások
Különleges alkalmazási terület a mikrométerrel egybeépített piezotranszlátor, amelynek segítségével μm alatti,
nm nagyságrendű elmozdulások is beállíthatók a transzlátorra adott feszültség segítségével. A 3.8.4.1. ábrán a
Physics Instruments cég „Piezomike” elnevezésű beállítóeszközét mutatjuk be. Figyelemre méltó a transzlátort
tartalmazó rész rugalmas vezetékkel történő megoldása. A transzlátor elmozdulása 25 μm 100 V-ra.

151
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Aktuátortechnika

3.8.4.1. ábra
Piezoelektromos aktuátorokat használnak miniatűr hangszóróknál (buzzer), jelzősípoknál is. Ilyenkor a
piezoelemet közvetlenül a membránra ragasztják, és a hajlítóeffektust használjuk a membrán hajlítására. Egy
ilyen membránt mutat a következő, 3.8.4.2. ábra.

3.8.4.2. ábra
A piezohangszórókat előszeretettel alkalmazzák riasztórendszerekben szirénaként, beleértve a gépkocsikba
beépített riasztókat is.

9. Magnetostrikciós aktuátorok
9.1. Általános tulajdonságok
A magnetostrikció az anyag atomi mágnesezettségének átrendezéséből adódik. A ferromágneses anyagokat
mágneses térbe helyezve az anyag doménszerkezete a mágnesezettség irányának megfelelően átrendeződik
(elfordulnak, illetve elmozdulnak a doménfalak). Amikor a rendezettség teljesen végbemegy, a jelenség
telítődéses jelleget mutat. Ezt illusztrálja a következő, 3.9.1.1. ábra.
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3.9.1.1. ábra
A mágneses térre bekövetkező alakváltozásokat a következő, 3.9.1.2. ábra szemlélteti. Az elmozdulások
függenek az anyagban ébredő mechanikai feszültségtől és érzéketlenek a mágneses tér irányára.

3.9.1.2. ábra
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Erre a tulajdonságra már a 60-as években felfigyeltek, és kifejlesztették a Tb-Dy-Fe ötvözetet, amelynél
meglehetősen nagy magnetostrikciós hatás figyelhető meg. Az anyag márkaneve Terfenol. Összetevői: terbium,
diszprózium (lantanoidák) és vas.

9.2. Transzlátorok
A transzlátorok hosszirányú elmozdulás létrehozására szolgáló eszközök. Jellemzőjük, hogy a maximális
megnyúlás kb. 10-2 nagyságrendbe esik hexagonális szerkezetű ritka földfémek (Tb, Dy) esetében. Az elérhető
mozgástartományok 0,01 mm körül vannak.

9.3. Gyakorlati megvalósítások
Néhány magnetostrikciós elven működő transzlátor gyakorlati kivitelét mutatja a 3.9.3.1. ábra.

3.9.3.1. ábra

10. Emlékezőfémes aktuátorok
10.1. Működési elv
Az emlékező fémek (SMA) hőközlés hatására radikálisan megváltoztatják kristályszerkezetüket (martenzitesből
ausztenitessé). Az átmeneti hőmérséklet alatti hőmérsékleten rugalmasan jól deformálhatók. Az átmeneti
hőmérséklet fölé hevítve az ötvözet visszanyeri a deformáció előtti alakját. A hevítés történhet árammal is (ez a
leggyakoribb), mivel a fajlagos ellenállásuk kb. 80 mW/cm.

10.2. Egyutas és kétutas működési mód
Az emlékezőfémes aktuátorokat kétféle módon lehet működtetni. Ha csak egyszer akarjuk használni őket,
például egy csőkötés szorítására, akkor az egyutas működést alkalmazzuk. Az aktuátortechnikában azonban
sokkal gyakoribb a kétutas működtetés, amikor az összehúzódást és a megnyúlást sokszor ismételni kell,
ilyenkor a kétutas működtetést kell választani (3.10.2.1. ábra).
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3.10.2.1. ábra

10.3. A mesterséges izom
Az ismételt, dinamikus működést a hűlés befolyásolja, ezért minél magasabb az anyag átmeneti hőmérséklete,
annál dinamikusabb működés érhető el. Természetesen ez a bevitt teljesítményben és a hatásfokban is
jelentkezik. A hevítés gyorsasága nem befolyásolja a kifejtett erőhatást. Általánosan huzal formájában
alkalmazzák (mesterséges izom).
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A hűlést befolyásolja még a felület/térfogat arány is, ezért vékonyabb huzalok gyorsabb működésre képesek.

10.4. Gyakorlati megvalósítások
Mivel az SMA huzalokat mesterséges izomnak is nevezik, logikus, hogy a gyakorlati alkalmazásoknál is olyan
szerkezeteket építenek, amelyekben az izmokat kell helyettesíteni SMA huzalokkal. Ilyen például a mesterséges
kéz, amelyre a következő, 3.10.4.1. ábra mutat egy példát.

3.10.4.1. ábra
Másik példa (3.10.4.2. ábra) a motorokat nem tartalmazó lépegető robot (a természet nem ismeri a kereket). Itt a
lábak mozgatását SMA huzalok segítségével oldották meg.

3.10.4.2. ábra
A tiszta képhez persze az is hozzá tartozik, hogy a huzalokat megfelelő sorrendben fűteni kell, vagyis a vezérlés
és az energiaforrás a rendszer integráns részét képezi, csak ezeket az ábra nem mutatja meg.

11. A modulhoz kapcsolódó számonkérés
A modulhoz tartozó gyakorlati feladatokat a gyakorlat időtartama alatt el kell végezni, és a feladatról mérési
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a gyakorlati óra végén be kell adni. Minden hallgató önállóan végzi el a
méréseket. A mérési jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető osztályozza, minősíti. Elégtelen eredmény esetén a
mérési gyakorlatot meg kell ismételni. Igazolt hiányzás esetén a gyakorlatot pótolni kell, igazolatlan hiányzás
nincs megengedve.
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz
aktuátor: szabályozástechnikai rendszerek beavatkozó, végrehajtó egysége
ausztenit: a metallográfiában előforduló jellegzetes kristályszerkezet
axiális: tengelyirányú
bipoláris: kétféle polaritással működő
BLCD motor: elektronikusan kommutált motor, kefe nélküli egyenáramú motor (Brushless Direct Current
Motor)
csatolótranszformátor: két áramkör között elhelyezkedő transzformátor
csillagpont: közös pont
disszipáció: hőteljesítmény
EC motor: elektronikusan kommutált motor (Electronically Commutated Motor)
fluxus: egységnyi felületen áthaladó mágneses erővonalak összessége
Hall-generátor: Hall-effektuson alapuló félvezető
hibrid hajtás: hagyományos belső égésű motoros és villamos hajtás
homopoláris: azonos pólusú
IGBT: szigetelt vezérlőelektródájú bipoláris tranzisztor (Insulated Gate Bipolar Transistor)
inverter: egyenáramból váltakozó áramot előállító elektronikus egység
kvázifémes: fémeshez hasonló
magnetostrikció: mágneses tér hatására bekövetkező alakváltozás
martenzit: a metallográfiában előforduló jellegzetes kristályszerkezet
mikroprocesszor: nagy bonyolultságú integrált áramkör
piezoanyag: mechanikai feszültség hatására töltésszétválasztással reagáló anyag
piezoelektromos: mechanikai feszültség hatására töltésszétválasztást adó
PMW: impulzusszélesség-moduláció (Pulse Width Modulation)
radiális: sugárirányú
reluktancia: mágneses ellenállás
rezisztencia: ohmos ellenállás
SMA huzal: emlékező fémötvözetből (Shape Memory Alloy) készült huzal
stacioner: állandósult állapotú
szinterelt: porkohászati úton előállított
szlip: csúszás, lemaradás
tachogenerátor: fordulatszámmal arányos feszültséget adó villamos gép
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transzlátor: hosszirányú elmozdulást produkáló aktuátor
unipoláris: egyféle polaritással működő
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
Aktoren. Janocha. 1998. Springer Verlag.
Törpe villamos motorok és alkalmazásaik. Helmut, Moczala. 1984. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
Handbook of sensors and actuators. Fukuda, T. és Menz, W.. 1998. Elsevier.
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok
1. Önellenőrző feladatok
Feladatok
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